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BRNO - KOHOUTOVICE
www.realcity.cz/rc/DURD

Nádherný,prostorný řadový RD 6+kk po kompletní rekonstrukci, dvojgaráž, terasa, krb, 
zahrada, komfortní bydlení v těsné blízkosti lesa, CP pozemku 350 m2, UP 250 m2, ZP 173 m2. 

PENB: D 114 kWh/m2 za rok
 10 900 000 Kč    

VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
www.realcity.cz/rc/DURC

Koncový rohový RD o výměrách 8x11 m, ve vzrostlé 
okrasné zahradě 467 m2. UP 300 m2, CP poz. 582 m2, 

ZP 115 m2, možnost  vyb.půdní vestavby. PENB: G
 9 680 000 Kč   

BRNO - ŽABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/DU72

Řadový RD 5+1 po kompletní rekonstrukci se zahradou 
75 m2, CP pozemku 186 m2, ZP 111 m2, vhodný na sídlo 

fi rmy i dvougen.bydlení, lukrativní lokalita,  PENB: G
 8 500 000 Kč   

BRNO - ŘEČKOVICE
www.realcity.cz/rc/DTB5

Polořadová cihlová vila 5+kk s 2.NP po kompletní 
rekonstrukci.OP 150 m², vhodný na sídlo fi rmy. CP 

pozemku 480 m2, ZP 157 m2, zahrada 323 m2. PENB: G
 9 500 000 Kč   

BRNO - JUNDROV
www.realcity.cz/rc/DTEI

Dvougenerační RD  s 3.NP a dvěma byt. jednotkami, 
2 garáže. CP poz. 386 m2, ZP 180 m2, UP 310 m2, 

zahrada 204 m2. PENB: D 157 kWh/ m2 za rok.
 11 600 000 Kč 

DRÁSOV, BRNO - VENKOV
www.realcity.cz/rc/DTCZ

Samostatně stojící luxusní novostavba vily 6+kk na 
kopci s výhledem, okr. zahr. 742 m2, dvojgaráž, celkově 
zateplený, CP pozemku 1000 m2, ZP 258 m2. PENB: G

 12 900 000 Kč   

SOKOLNICE, BRNO - VENKOV
www.realcity.cz/rc/DTAV

Luxusní samostatně stojící RD 5+kk s terasou, navržen 
významným brněnským architektem, CP pozemku 
980 m2, OP 400 m2, kolaudace r.2008. PENB: G

10 960 000 Kč    

BRNO - ŹABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/DTNE

Řadový RD se zahradou, garáž pro 1 vůz + 2 vozy 
lze parkovat před domem, 3.NP s dvěma balkóny.

CP pozemku 212  m2, UP 200 m2. PENB: G
 8 990 000 Kč   

POHOŘELICE, BRNO - VENKOV
www.realcity.cz/rc/DV1A

Samostatně stojící RD 6+kk s trojgaráží, okr. zahr. 558 
m2, wellness se saunou, ZP 258 m2, UP 516 m2, CP 

poz. 816 m2, 3 koupelny. PENB: C 109 kWh/m2 za rok
 9 900 000 Kč   

SVINOŠICE, OKR. BLANSKO
www.realcity.cz/rc/DV1B

Samostatně stojící nov.RD 6+kk, okrasná zahrada, 
pěkný výhled, venkovní bazén, tenisový kurt, CP 

pozemku 2808 m2, OP 365 m2, ZP 325 m2. PENB: G
 Informace v RK   

BRNO  - ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/DTLX

Luxusní byt 4+kk s terasou 17,90 m2 v novostavbě, 
v ceně: dvě parkovací stání + sklep, originální dispoziční 

řešení, CP 109,30 m2. PENB: C 122 kWh/m2 za rok
 7 290 000 Kč   

PROJEKT - MENDLOVO NÁMĚSTÍ
www.realcity.cz/rc/DV1C

Pronájem lukrativních komerčních prostor, nově zrek. 7 
patrový polyfunkční dům, bezbariérový, přímo ve středu 

Mendlova náměstí, o velikosti 63 - 125 m2, PENB: G
 Informace v RK   

BŘEZINA, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DV1K

Stavební rovinatý pozemek na výstavbu samostatně 
stojícího RD v blízkosti lesa. Celková výměra  1020 m2, 

možnost okamžitě stavět. IS na hranici pozemku
 1 990 000 Kč   

NOVINKA  

BRNO – ŘEČKOVICE
www.realcity.cz/rc/DV19

Luxusní samostatně stojící třípodlažní vila uprostřed krásné zahrady o rozloze  2 305 m2 
s úžasným výhledem, 3.NP se samost.bytovými jednotkami: 2+1/ 3+1 / 3+kk, 

venkovní bazén, kompletně podsklepen.PENB: G
 Informace v RK    

NOVINKA  

 VIDEOPROHLÍDKA  VIDEOPROHLÍDKA  VIDEOPROHLÍDKA 
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Nově videa nemovitostí na našem webu

více naleznete zde:

Brno, Charvatská 8, 612 00 | tel.: 543 216 932, 604 215 282

www.facebook.com/fi edlerreality

RD  OCHOZ U BRNA   
Zahájení prodeje novostaveb rodinných domů realizovaných v rámci developerského projektu Pod 
skalkou v Ochozu u Brna. I. etapa výstavby dvoupodlažních řadových RD v dispozičním řešení 5+kk.

BRNO LÍŠEŇ, ZAHRADNÍ MĚSTO  
Projekt Zahradní město nabízí bydlení ve dvou bytových domech s  dispozicí bytů 1+kk - 4+kk.  
Výstavba je umístěna v městské části Líšeň na ulici Bylinkové. 

Ceny domů od 6 406 900 Kč vč. DPH  Ceny bytů od 2 281 632 Kč vč. DPH

PENB B/90 kWh (m2.rok) PENB C/119 kWh (m2.rok)

BRNO KOCIÁNKA   
Prodej pozemků různých výměr pro samostatně stojící jednopodlažní domy v moderním architekto-
nickém pojetí v klidné lokalitě Brna - Kociánka.

MORAVANY  JABLOŇOVÝ SAD  
Prodej bytů v novostavbě bytového domu se 46 bytovými jednotkami, s dispozicí 1+kk až 
3+kk s možností balkónu, terasy nebo zahrádky. 

Ceny pozemků 6 990 Kč/m2 vč. DPH   Ceny bytů od 1 647 000 Kč vč. DPH 

PENB B/67 kWh (m2.rok)

RD  MORAVANY JABLOŇOVÝ SAD   
Prodej novostaveb RD v Moravanech u Brna. Výstavba zahrnuje 44 domů s dispozicí 5+kk se zahrád-
kami a s možností parkování na vlastním zastřešeném pozemku.

BLANSKO  ČEŠKOVICE  
Prodej novostaveb RD v Češkovicích u Blanska. Třetí etapa výstavby projektu Lesní město 
zahrnuje deset RD v krásné přírodě s dispozicí 4+kk – 5+kk. 

Ceny domů od 5 310 000 Kč vč. DPH   Ceny domů od 4 452 000 Kč vč. DPH 

PENB B/126 kWh (m2.rok) PENB C/130 kWh (m2.rok)

http://www.facebook.com/fi
http://tel:543216932
http://tel:604215282
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+420 511 189 784 info@vitom.czSídlo VITOM House, Vídeňská 18b, 639 00 Brno

DOMY

5 730 000 Kč

RD BRNO BOSONOHY - PŘÍMÁ, 5+KK, GARÁŽ, ZAHRADA 
Velmi příjemné řešený RD ve velmi dobrém, zachovalém stavu s krásnou zahradní úpravou, 
Brno Bosonohy, 5+kk, ulice Přímá. Dvoupatrový. Garáž. 180 m2 užitná plocha, 456 m2 pozemek. 
Plynové topení.  Obývací pokoj s kuchyní 35 m2. Dílna na zahradě.

G

Viktor
+420 724 432 145

VITOM: Nejspolehlivější 
nájemník Vašeho bytu
Dostávejte nájemné každý měsíc až po dobu 
až 10 let. Ať už je byt obsazený, nebo není.

20 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BARU ZA ODSTUPNÉ
Chcete provozovat bar v centru Brna? Chcete přijít do zavedeného a profitovat ihned 
první den po otevření?  Máte rádi kvalitu a dobrou atmosféru? Volejte

www.realcity.cz/rc/DTMQ

G

7 100 000 Kč

SLOVÁKOVA - OBCHODNÍ PROSTOR 168m²
Investiční obchodní prostor v historické budově po rekonstrukci v centru Brna k.ú. 
Veveří s návratností 15 let.

www.realcity.cz/rc/DULL

G

KOMERCE

+420 774 415 441 
Tomáš Suchomel

+420 774 415 441 
Tomáš Suchomel

www.realcity.cz/rc/DV41
+420 774 415 441 

Tomáš Suchomel

Vikt
+420

7 100 000 Kč

www.vasnajemnikvitom.cz

http://www.realcity.cz/rc/DTMQ
http://www.realcity.cz/rc/DULL
http://www.realcity.cz/rc/DV41
http://www.vasnajemnikvitom.cz
http://tel:+420511189784
http://tel:+420511189784
http://tel:724432145
http://tel:+420774415441
http://tel:+420774415441
http://tel:+420774415441
http://mailto:info@vitom.cz
http://mailto:info@vitom.cz


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

• prostorný mezonetový byt 148,4 m² vč. terasy v OV • šatna, 
sklep, vlastní plynový kotel • úložný prostor v předsíni • 2x kou-
pelna s WC • pětipodlažní cihlový dům  po kompletní revitalizaci

N/RSB/15415/15 4 900 000 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, BRNO - ŽIDENICE

• samostatně stojící, částečně podsklepený dům 4+1 s garáží 
a zahradou • dobrý technický stav s nutnou modernizací • vlastní 
studna, sklad, dílna, půda • pozemek celkem 596 m² 

N/RSB/15938/16 2 190 000 Kč

RODINNÝ DŮM, SVITÁVKA

• rekreační chata v krásné lesnaté lokalitě v blízkosti Brněnské 
přehrady • dobrý stav s možností okamžitého užívání • ideální 
pro víkendovou příměstskou rekreaci

N/RSB/15839/16 299 000 Kč

CHATA, BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

• jižně orientovaný pozemek 3 272 m² • v krásné lesnaté lokalitě 
severně od Brna • vč. platného stavebního povolení a projektu 
na přízemní RD 5+kk • základy a opěrná zeď jsou již zbudované

N/RSB/15878/16 5 500 000 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK, SVINOŠICE

• krásný družstevní byt 106 m²  po kompletní rekonstrukci z roku 2011 • vlastní kotel BAXI, vinylové podlahy • moderní kuchyně, dosta-
tek úložných prostor • šatna, 2x koupelna, lodžie, sklep • pětipodlažní cihlový dům s výtahem •  vynikající dostupnost do centra města

N/RSB/15889/16 4 990 000 Kč

PŘEVOD BYTU 4+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

• řadový rodinný dům se zahradou a venkovním bazénem 
• dům je v dobrém technickém stavu • možnost rozšíření o půdní 
vestavbu • klidná obec 15 km jihozápadně od Brna

N/RSB/15946/16 3 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OŘECHOV

• podezděná, částečně podsklepená rekreační chata na okraji 
obce • možnost vestavby v podkroví • ideální pro víkendovou 
rodinnou rekreaci • docházková vzdálenost od MHD

N/RSB/15854/16 320 000 Kč

REKREAČNÍ CHATA, ROZDROJOVICE

• samostatně stojící rodinný dům 4+1 a 1+kk • prostorný dům 
je ve výborném stavu a je podsklepený • na okraji městyse, 
mimo záplavové území • k trvalému bydlení i rekreaci

N/RSB/15811/16 3 290 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VRANOV NAD DYJÍ

• pěkný suterénní byt 46,5 m² v OV • nové zděné bytové jádro, 
sklep • atraktivní lokalita poblíž plaveckého bazénu a zastávky 
MHD • nízkopodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/15876/16 2 249 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+1, BRNO - LESNÁ

• samostatně stojící rodinný dům s uzavřeným dvorem 
a stodolou • krásná lesnatá lokalita na okraji severovýchodní části 
Českomoravské vrchoviny • pozemek celkem 2 012 m²

N/RSB/15855/16 1 350 000 Kč

RODINNÝ DŮM, NEDVĚZÍ U POLIČKY

• nemovitost s velkým pozemkem a vlastním rybníkem v krásné 
lesnaté lokalitě v hornatém údolí Chřibů • nadstandardní dům 
je vhodný k trvalému bydlení i k celoroční rekreaci 

N/RSB/15081/15 9 950 000 Kč

DŮM SRUBOVÉHO TYPU, SALAŠ U VELEHRADU

• větší rovinatý pozemek s celkovou výměrou 4 515 m² • vhodný 
ke stavbě jednoho nebo dvou rodinných domů • na okraji obce 
v klidné lokalitě západním směrem od Brna

N/RSB/15665/16 1 300 000 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK, ZAKŘANY

• stylový rodinný dům s hospodářskou stavbou • nyní využívaný 
k celoroční rekreaci • možnost půdní vestavby • po modernizaci 
vhodný i k trvalému bydlení • pozemek 385 m²

N/RSB/15768/16 690 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VELKÉ HOSTĚRÁDKY

• soubor budov s uzavřeným dvorem a pozemkem 16 284 m²
• vhodné pro zřízení penzionu a chov koní • lesnatá lokalita jen 
7 km od Nového Města na Moravě • obytný objekt  v dobrém stavu 

N/RSB/14277/14 4 499 000 Kč

BÝVALÁ HÁJENKA, KONÍKOV

• podezděná rekreační chata v krásném lesnatém prostředí 
• výborný stav po rekonstrukci interiéru • prodej vč. vybavení, 
krbová kamna, terasa • k okamžitému užívání

N/RSB/15060/15 950 000 Kč

CHATA, ŽĎÁREC

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Snížená 
cena

G

G

G

G G

G

G G G

G
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REALCODE ( jediný časopis přímo propojený s internetem v ČR). 
Několikanásobně zvýšený dopad inzerce, uspoří čas, uživatelsky jednoduchý.

Z časopisu REALCITY 
si vyberte nabídku,
která vás zaujala... 


... pak již jen 

spokojeně bydlete!


... hned získejte více 
informací a zdarma 

kontaktujte prodejce...


... zadejte RC kód 
z časopisu na web 
www.realcity.cz...
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Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? Chcete vědět, jak bydlí slavní? Hledáte inspiraci 
pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 
(PENB)

Tento průkaz hodnotí energetickou 
náročnost budovy, vyčísluje energie 
spotřebovávané při běžném provozu 
a řadí budovy do třídy energetické 
náročnosti: od A (nejúspornější) 
do G (energeticky nejnáročnější). 
Tuto informaci naleznete 
i u jednotlivých nemovitostí 
publikovaných uvnitř vydání.

Doba je taková, že se recykluje všech-
no, co se dá. Tak proč ne plechovky či 
konzervy. Víte, jaké krásné věci z nich 
lze vyrobit? Věřte, že originalitu i vaši 
šikovnost návštěva jistě ocení.

Více si přečtete ve článku uvnitř vydání

a na www.realcity.cz/magazin.

PODZIMNÍ INSPIRACE:
DODEJTE ZAHRADĚ NOVÝ ŠMRNC!

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz...
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://mailto:info@realcity.cz
http://mailto:info.brno@realcity.cz
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aktuálně z regionu

Budoucnost realitního trhu 
Co přinesl expo real

Rok se s rokem sešel a máme zase po Expo Realu, který se konal 4.–6. října v Mnichově. Jaké vize přinesl do budoucna? Jakým 
směrem půjde realitní trh a jak si vede dnes?

evropský trh s  nemovitostmi podle odborníků prosperuje 

i  přes Brexit a  politickou nejistotu. Díky nízkým úrokům hy-

poték i přílivu investičního kapitálu je jasné, že i nadále bude 

boom trhu s bydlením pokračovat. změnou, na kterou odbor-

níci upozornili, je větší obezřetnost investorů, a to s ohledem 

na  současnou nestabilní globální ekonomickou i  politickou 

situaci. i takové vize do budoucna přinesl 19. ročník veletrhu 

expo real, který nedávno v Mnichově skončil.

Na Expo REal JEN Jako Návštěva
Dobrou zprávou je, že počet vystavovatelů se letos zvýšil 

o 3,6 % na 1 798 z 33 zemí. Jde o akci, o kterou mají zájem 

samozřejmě i odborníci z České republiky. a že jich ani letos 

v Mnichově nebylo málo, dokazuje celkové 8. místo v koneč-

ném součtu co do počtu účastníků. realita je bohužel taková, 

že se u nás v posledních letech na expo real jezdí zpravidla 

jen na návštěvu, nikoli však za účelem vlastní expozice. a tak 

letos jedinými vystavovateli byla již tradičně praha a ostrava. 

obě města prezentaci na veletrhu shodně vnímají jako velmi 

užitečnou nejen pro zviditelnění na konkurenčním trhu evrop-

ských metropolí, ale i  jako významnou podporu koncepční 

práce s investory.

pRazE šlo hlavNě o REvitalizaci  
StaRoMěStSké tRžNicE
V rámci expozice prahy byl dán prostor i spoluvystavovate-

lům: developerským společnostem unibail-rodamco a penta 

investments. Vlajkový projekt penty, Central Business District, 

jehož součástí je velkorysá budoucí revitalizace Masarykova 

nádraží, zaznamenal při svém prvním představení na  expo 

realu velký ohlas. „Jde o smysluplné využití desítky let opuš-

těného území, které zohledňuje všechny požadavky na mo-

derní architekturu a potřeby obyvatel. praha po vzoru velkých 

evropských měst získá své byznysové centrum, pražané pak 

unikátní moderní stavby s výběrem obchodů a služeb a také 

další náměstí a relaxační zóny,“ uvedl na veletrhu pavel streb-

lov, projektový manažer. zástupci prahy se však při letošní ex-

pozici zaměřili především na představení projektu památkově 

chráněné staroměstské tržnice, pro jejíž revitalizaci, která by 

měla vrátit tržnici její dřívější charakter a věhlas, hledají inves-

tora a budoucího provozovatele.

oStRava hlEdala iNvEStoRy
Město ostrava nabízelo v  rámci expo real nové příležitosti 

investorům, kterým se snažilo představit svůj realitní potenciál 

v širokém spektru. Vedle klíčových projektů, jako jsou průmy-

slová zóna ostrava-Mošnov či Vědecko-technologický park 

ostrava, přibyly letos také nové projekty v oblasti městského 

prostoru. ostrava na  veletrhu prezentovala i  vizi propojení 

historického centra města s Černou loukou a navazujícím pří-

rodním prostorem kolem řeky ostravice.

expo real je vždy ukazatelem tren-

dů i  problémů současného světa, 

které se promítají současně i do in-

vestičního a  realitního trhu. pozor-

nost byla proto věnována i  Brexitu 

a  budoucnosti evropy. americký 

ekonom nouriel roubini, jenž před-

pověděl americkou hypoteční krizi 

roku 2007 a  následnou globální 

ekonomickou recesi, při svém vy-

stoupení uvedl, že dopad Brexitu 

na evropu bude mnohem nižší, než 

jakému bude muset čelit samotná 

Velká Británie. zdůraznil, že: „Buď 

budou evropské státy společně pla-

vat, nebo se společně potopí.”

i migrace ve spojitosti s trhem s by-

dlením byla nemalým tématem le-

tošního ročníku expo real. Hovořilo 

se zejména o investičním hledisku, 

ale i o řadě sociálních otázek, které 

tento fenomén nastoluje. V  sou-

vislosti s  migrací se totiž neustále 

zhoršuje dostupnost bydlení.

tRENdy

MigRacE a tRh S bydlENíM

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

“SMaRt citiES”

V rámci Fóra o inteligentní 

urbanizaci se na veletrhu hodně 

mluvilo také o konceptu tzv.  „smart 

cities“. proč? odborníci očekávají, 

že do roku 2050 budou dvě třetiny 

světové populace žít ve městech. 

experti proto diskutovali o výzvách, 

jaké trendy rychle postupující 

urbanizace přinášejí pro velká 

města a jak tyto dále rozvíjet 

udržitelným způsobem.

zdroj: expocs.cz

http://www.realcity.cz/magazin
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Když už je řeč o náměstí, proč a komu chybí? Ve Staré zástavbě se nikdy 
neuskutečnila výstavba kostela ani samotného náměstí. Bohužel, ani 
v části, kterou tvoří panelové domy nebylo s umístěním plochy, která by 
sloužila, jako náměstí při projektování výstavby počítáno. Doba pokro-
čila a už se stavět mělo před dvěma lety. Důvodem, proč se nezačalo, 
byly pozemky. 

Záměr upravit vybetonovanou plochu před supermarketem a  její oko-
lí oznámila radnice již před několika lety. A  stavět se mělo už v  roce 
2014. Nedávno to starostka Jana Drápalová okomentovala pro média 
následovně: „Pracujeme na  dokumentaci, ale zdrželo nás vypořádání 
s  pozemky. Se stavbou chceme navázat na  dokončení polyfunkčního 
domu.”

Jak by náměstí mělo podle radních vypadat?
Vedení Nového Lískovce zamýšlí prostor osázet stromy a  vybavit la-
vičkami. Parčík možná v budoucnu získá také sochu a odpočívající lidi 
osvěží pohled na vodu. „Měli jsme tam kdysi kašnu, ale bývala špinavá. 
Proto nechceme nic se stálou hladinou, ale spíše jen aby voda vyvěrala 
z dlažby,” vysvětlovala starostka.

Proměna bude vypadat následovně. Budoucí náměstí bude rozdělené 
na dvě části ulicí Petra Křivky. To považují radní za nevýhodu, protože 
tudy projíždí mnoho aut. S ohledem na tuto skutečnost radní zamýšlejí 
dopravu v této lokalitě zklidnit tak, že přesunou zastávku autobusů a tro-
lejbusů a  vznikne tu i  nový přechod. Zastávka Koniklecová ve  směru 
od centra Brna se přesune naproti zastávce v opačném směru. Bude tak 
stát uprostřed nového náměstí. Přechod pro chodce zůstane i u školy, 
kde zastávka stojí dnes, ale nový vyznačí také na místě, kam zastávku 
přesunou.

kolik to bude stát?
Za nové náměstí zaplatí radnice dvacet milionů korun. Část z nich chce 
vedení městské části získat z dotací, i když s nimi moc nepočítá. Speku-
luje se o rozložení do tří fází. Začít by se mělo v lokalitě u supermarketu.

zaostřeno na:  BrNo A JižNí morAVA … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

ILUSTRAČNÍ FOTO

městská část brno-nový lískovec je součástí statutárního města brna již od roku 1929. pro neznalé ji tvoří dvě 
obydlené části. první, tzv. stará zástavba, je původní zástavbou rodinných domů z doby, kdy byl nový lískovec 
ještě samostatnou obcí. druhou tvoří panelová sídliště z konce 20. století. v obou částech chybí plocha, která by 
sloužila jako náměstí. bude se konečně stavět?

Proměnu středu městské části plánuje radnice společně se studenty architektury z Vysokého učení technického v Brně. o dalších krocích a výstavbě 
vás určitě budeme informovat. Více novinek z realitního světa najdete na www.realcity.cz.

Brno-nový Lískovec 
BuDe NoVé NáměSTí?

http://www.realcity.cz/magazin
http://www


9

tip specialisty (brno-nový lískovec) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

všechny byty doplňuje balkon, či terasa která na-
bízí příjemné posezení s  neopakovatelným výhle-
dem na  okolní zeleň i  dostatek soukromí pro vás. 
ve spodních podlažích polyfunkční novostavby bu-
dou umístěny menší obchody. Zvláště rodiny s malý-
mi dětmi či senioři ocení i blízkost poštovní pobočky 
či dostupnost lékařské ordinace a lékárny, které se 
nacházejí rovněž přímo v objektu. celý dům je na-
vržen jako bezbariérový. atriUM nový lískovec tak 
spojuje to, co většina z nás od bydlení požaduje: da-
leký výhled na krásné okolí, zajištění služeb přímo 
v domě nebo v bezprostřední blízkosti a maximálně 
pohodlné bydlení.

nechcete to zkusit?

Komfortní bydlení ATRIUM Nový Lískovec 

ocení všechny věkové skupiny, rozloha tří- 

a čtyřpokojových bytů nepřesahuje 100 me-

trů čtverečních. 

Samozřejmostí je použití špičkových materiá-

lů i vybavení, v ceně každého bytu je sklepní 

kóje, 2 krytá garážová stání přímo v objektu 

a poukaz 30 000  Kč na kuchyňskou linku. 

Hana Koutná
makléř společnosti

IMPERA sTyL, A.s.  
Hlinky 114
603 00  brno 
Česká republika

tel.: +420 608 000 555 
       +420 602 775 333

www.imperastyl.cz

atriUM nový lískovec

Chcete využít naší 
širokou distribuční 
síť a oslovit 
zájemce o vaši 
nemovitost?

Volejte 299 140 311 
nebo napište 
na info@realcity.cz.

Chcete inzerovat váš dům či byt
v časopise REALCITY nebo na www.realcity.cz?

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.imperastyl.cz
http://www.realcity.cz?
http://tel:+420608000555
http://tel:+420602775333
http://tel:299140311
http://mailto:info@realcity.cz
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Pokud bude návrh podán do konce října 2016, hradí se 

daň z nabytí nemovitých věcí za současných podmínek, 

tedy poplatníkem daně je v současnosti v případech na-

bytí vlastnického práva koupí nebo směnou převodce 

(v  tom případě je nabyvatel ručitelem), pokud se s na-

byvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, 

že poplatníkem je nabyvatel.

Zde je důležité upozornit na to, že pokud bude uzavře-

na kupní smlouva do 31. října 2016 a bude v ní ustanove-

ní o tom, že daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodáva-

jící, ale samotná kupní smlouva bude podána na katastr 

až 1. listopadu 2016, poplatníkem daně je automaticky 

kupující bez ohledu na to, co je uvedeno v kupní smlou-

vě. Mimo kupní ceny bude tedy kupující nucen uhradit 

také daň z nabytí nemovitých věcí. Z tohoto důvodu by 

tak kupující měl být obezřetný při uzavírání kupní smlou-

vy a  jasně vymezit kupní cenu za  nemovitost a  zapla-

cení daně v  návaznosti na  to, kdy bude podán návrh 

na vklad.

Většina bank už se změnou poplatníka daně počítá 

a zahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí do hypotéky.

AKTUÁLNÍ SITUACE NA TRHU S NEMOVITOSTMI

V současné době na trhu není dostatečná nabídka, pře-

devším je nedostatek bytů na prodej, a to jak pro vlastní 

bydlení, tak i  jako investice na pronájem, ceny jsou tu-

díž velmi vysoké. Zvažujete-li prodej vaší nemovitosti, 

neváhejte a  využijte této jedinečné příležitosti, která 

byla naposledy před 8 lety. Kontaktujte nás a společně 

vymyslíme strategii, jak nejlépe prodat.

AKTUÁLNÍ PROJEKT

Výstavba samostatně stojících pasivních RD - typu bun-

galov - s dotací zelená úsporám, v obci Deblín, Brno-

-venkov (25 km od Brna, 6 km od Tišnova). Jedná se 

o  10 domů s  dispozicí 5+kk se zahradou, ZP 149 m2, 

UP domu 130 m2, CP pozemku cca 570 m2. Výstavba 

infrastruktury (el., voda, kanalizace, komunikace atd.) 

již byla zahájena, první základové desky RD se plánují 

ještě v  letošním roce, hlavní realizace bude probíhat 

v roce 2017.

Daň z nabytí nemovitých věcí platí od 1. listo-
padu 2016 kupující. Ve Sbírce zákonů vyšel 
zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné 
opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z na-
bytí nemovitých věcí. Nejvýraznější změnou je 
jednoznačné vymezení osoby kupujícího jako 
poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a od-
stranění možnosti smluvního ujednání o poplat-
níkovi v případech koupě nebo směny. Novela 
platí pro ty případy, kdy dojde k podání návrhu 
na vklad změny vlastnického práva příslušnému 
katastru nemovitostí po 31. 10. 2016.

NÁŠ TÝM A NAŠE ZÁSADY
Společnost jsem založil v roce 
2006, v oboru však působím již 
téměř 15 let. Náš tým není nikterak 
veliký (makléř Tomáš Silnický, asis-
tentka Helena Juřicová a jednatel/
makléř David Novák), ale o  to vý-
konnější ;o) = standardně se sta-
ráme o 50 – 100 nabídek (prodej, 
pronájem) + k tomu řešíme aktuální 
poptávky našich klientů.

K  přímým výkupům se stavíme 
poněkud odlišně od  konkurence, 
snažíme se primárně nemovitosti 
rychle prodat prostřednictvím trhu, 
a  získáme tak z  rychlého prodeje 
pro prodávajícího více finančních 
prostředků, přičemž doba realiza-
ce je o  cca 1-2 týdny delší. Přímé 
výkupy realizujeme taktéž, ale 
upřednostňujeme výše zmíněnou 
variantu, neboť je výhodnější pro 
prodávajícího.

Nejsme členy žádné asociace 
či komory, neboť nepovažujeme 
členství jako záruku kvality, ale ctí-
me naše vnitřní etické a  profesní 
zásady, tj. maximální, komplexní 
a osobní realitní servis poskytova-
ný našim klientům, kterých si velmi 
vážíme. Přesvědčte se sami o na-
šich kvalitách a neváhejte kontak-
tovat přímo jednatele Ing.  Davida 
Nováka (telefonicky či e-mailem), 
který se stará nejen o  chod spo-
lečnosti, ale hlavně aktivně působí 
i na realitním trhu jako makléř a je 
vám plně k  dispozici. Těšíme se 
na  vás a  přejeme vám pohodové 
podzimní dny.

realitní kancelář MĚSÍCE … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

AKTUÁLNÍ TÉMA NA REALITNÍM TRHU 
Daň Z NaByTÍ NEMoVITýCH VĚCÍ

Ing. David Novák
jednatel společnosti

REALmix s.r.o.  
Bayerova 792/23 
Brno 602 00

tel.:  +420 775 077 502

david@realmix.cz 
www.realmix.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realmix.cz
http://tel:+420775077502
http://mailto:david@realmix.cz
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Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
Telefon 775 077 502
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz

 Prodej novostavby bytu 2+kk s terasou 123m2, ul. Sosnová, Brno-Jundrov. CP 72m2 včetně balkonu. Zahrada 
114m2 přístupná z terasy, dvoj-garáž. Krásná lokalita u lesa. 

 Byt 2+kk 
  BRNO-JUNDROV, ULICE SOSNOVÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DURM 

 4 780 000 Kč  775 077 502 
 874 

   P Ř Í S N O T I C E , 

 Prodej pěkné novostavby samostatného RD 7+1 s garáží, krásnou velkou zahradou a bazénem, obec Přísnotice, 
okr. Brno - venkov. CP pozemku 1637m2, ZP 146m2, UP 180m2. Výhled až na Pálavu! Cena k jednání. 

 Dům 7+1 
PŘÍSNOTICE, OKRES BRNO-VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  CLL2 

 6 900 000 Kč  775 077 502 
 414 

GG

      

 Prodej novostavby bytu 3+kk v OV s terasou a prostorným 
sklepem na ul. Oranžová, Brno - Řečkovice. 4.NP/5, CP 
bytu je 81m2 + terasa 5m2 + sklep 7,5m2 + garáž.  

 Prodej bytu 4+1 v OV po rekonstrukci, CP bytu 75m2 
+ balkón 5m2 + sklep, 7.NP/12 se 2 výtahy a pěkným 
výhledem na Brno. Dům po revitalizaci.  

 Byt 3+kk  Byt 4+1 
BRNO-ŘEČKOVICE, UL. ORANŽOVÁ BRNO-VINOHRADY, UL. PRUŠÁNECKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DUSB  www.realcity.cz/rc/  DV1N 

 4 850 000 Kč  3 400 000 Kč  775 077 502  775 077 502 
 876  877 

GC

   

 Prodej RD určeného ke kompletní rekonstrukci/ k výstavbě 
nového RD, ZP domu 346m2 se zahradou o  výměře 
1250m2 obec Pačlavice, okr. Kroměříž. Více info v RK. 

 Dům 
PAČLAVICE, OKR. KROMĚŘÍŽ 

 www.realcity.cz/rc/  DTDT 

 395 000 Kč  775 077 502 
 857 

   BRNO - 

 Prodej RD 5+1, ul. Králova,Brno-Žabovřesky. ZP domu 
a nádvoří 111m2, CP poz. 186m2, ÚP domu 175 m2, 
dvorek, zahrada, terasa v 1.p. Po kom. rek. 

 Dům 5+1 
ŽABOVŘESKY, UL. KRÁLOVA 

 www.realcity.cz/rc/  DTCM 

 8 500 000 Kč  775 077 502 
 859 

G    

      

 Prodej RD 5+1 s  jídelnou + prostorná garáž + zahrada, 
ul. Rozárka, Brno - Soběšice, CP pozemku 565m2, ZP 
175m2. Jedná se o velmi žádanou a klidnou lokalitu.  

 Výstavba 10-ti sam. stojících PASIVNÍCH RD 5+kk s dotací 
zelená úsporám! ZP 149m2, UP 130m2,cena vč. poz +/- 
600m2 a včetně DPH. St. zahájena. Bez provize RK! 

 Prodej hrubé stavby v aktuálním dokončeném stavu s plán. 
disp. 5+kk v obci Ořechov. CP pozemku 718m2, ZP domu 
115m2, UP domu 165m2.Cena vč. materiálu na 2.NP. 

 Dům 5+1 

 Dům  Dům 5+kk 

BRNO-SOBĚŠICE, UL. ROZÁRKA 

DEBLÍN, OKRES BRNO-VENKOV OŘECHOV, OKRES BRNO-VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  DSX5 

 www.realcity.cz/rc/  D8SQ  www.realcity.cz/rc/  DURN 

 7 500 000 Kč 

  4 500 000 Kč   2 950 000 Kč 

 775 077 502 

 775 077 502  775 077 502 

 848 

 575  875 

G

A B G

 RD 4+1 se zahradou na klidném místě, pozemek 1009m2, 
ZP domu 142m2, podsklepeno, garáž, zahradní domek se 
ZP 45m2, bazén, terasa. Do Brna 15 km. 

 Dům 4+1 
   ZBÝŠOV, OKRES VYŠKOV 

 www.realcity.cz/rc/  DGTC 

 4 990 000 Kč  775 077 502 
 653 

   

 Prodej RD 6+kk se zahradou, Násedlovice, okres Hodonín, 
ZP + nádvoří 330m2, pozemek 1011m2, obytná plocha 
186m2 + terasa + sklepy 86m2. Více info v RK. 

 Dům 6+kk 
NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN 

 www.realcity.cz/rc/  DSYE 

 1 990 000 Kč  775 077 502 
 850 

   

 Prodej RD/rek.objektu, ZP 157m2, CP 662m2,započata ro-
zsáhlá rek.,nová střecha, krov, příprava na půdní vestavbu, 
nová elektřina,vnitřní omítky atd. K jednání! 

 Rekreační objekt 
JIMRAMOV, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 www.realcity.cz/rc/  DSMF 

 730 000 Kč  775 077 502 
 797 

G

G

   

 Prodej exkluzivního stavebního poz. o  CP 4094m2 
s pěkným výhledem do kraje. Dle aktuálního ÚP je vhodný 
pro výst. samostatně stojícího RD! Cena k jednání! 

 Pozemek 
BÍLOVICE N. SVITAVOU,OKR. BRNO-VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  BZHY 

 1 200 Kč/m²  775 077 502 
 385 

   

 Pěkný rovinatý stavební pozemek o CP 1731m2 v obci 
Rajhradice okr. Brno - venkov (10km od Brna /10min. 
jízdy). Šířka 15m, na pozemku zavedena elektřina. 

 Pozemek 
RAJHRADICE, OKRES BRNO-VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  DRYC 

 1 450 Kč/m²  775 077 502 
 828 

G

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DURM
http://www.realcity.cz/rc/CLL2
http://www.realcity.cz/rc/DUSB
http://www.realcity.cz/rc/DV1N
http://www.realcity.cz/rc/DTDT
http://www.realcity.cz/rc/DTCM
http://www.realcity.cz/rc/DSX5
http://www.realcity.cz/rc/D8SQ
http://www.realcity.cz/rc/DURN
http://www.realcity.cz/rc/DGTC
http://www.realcity.cz/rc/DSYE
http://www.realcity.cz/rc/DSMF
http://www.realcity.cz/rc/BZHY
http://www.realcity.cz/rc/DRYC
http://www.realmix.cz
http://tel:775077502
http://tel:077502395
http://tel:077502395
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:077502730
http://tel:077502730
http://mailto:realmix@realmix.cz
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Roubená chata se dvěma samostatnými apartmány v  přírodním areálu blízko Pradědu. Výhodná investice, 
fungující pronájmy s výnosem 16 %., i vlastní rekreace.

Prodej luxusního bytu 3+kk v OV na ulici Radnická v centru Brna. Byt je umístěný v 6. NP cihlového domu 
s výtahem. Celková podlahová plocha je 122,m2 .  

Rekreační roubená chata,  pozemek 247m2

Luxusní byt 3+kk 

PRADĚD - PŘÍRODNÍ AREÁL 

BRNO  - UL. RADNICKÁ

 www.realcity.cz/rc/  DSZ9 

 www.realcity.cz/rc/  D16G 

  3 200 000 Kč 

 5 190 000 Kč 

 775 533 991 

 775 533 991 

 N00180 

 N00094 

DENISA TIHELKOVÁ +420 775 533 991
nemovitosti@investiceCZas.cz

C

  EXKLUZIVNĚ 

 Prodej zrekonstruovaného historického areálu, kde se nachází budova bývalé 
pošty, restaurace, hotelový dům, parkoviště, podzemní garáže, stáje, pozem-
ky pro pastvu aj. Plocha pozemků je 44 838 m2, UP 2 884 m2. 

Hotel a ranč Austerlitz Stará pošta  
 BRNO-VENKOV, KOVALOVICE U BRNA  www.realcity.cz/rc/  DUZM 

 Informace v RK  605 299 947 
 1609 

   EXKLUZIVNĚ 

 Prodej moderního, sportovně-zábavního komplexu s parkingem v centru 
města. UP 1820 m2. Komplex tvoří sportovní hala a dvoupodlažní restau-
race, doplněno o samostatný obchodní prostor. Možnost pronájmu. 

Sportovní komplex s restaurací
 VYŠKOV, HAVLÍČKOVA  www.realcity.cz/rc/  DSLH 

 23 500 000 Kč  605 299 944 
 1608 A 

   

 Nájem haly s administrativní částí. 
UP 2337 m2. K pronajmutí 25 park. 
stání. Příjezd pro TIR.  

Hala
BRNO-SLATINA  www.realcity.cz/rc/  DMTF 

 307 250 Kč/měs.  605 299 944 
 1518 A 

   DOPORUČUJEME    DOPORUČUJEME 

 Pronájem poz. ke skladování o ploše 
14.850 m2 (možno i po částech). 
Nájezd na dálnici D1 cca 4 km. 

 Pronájem sam. obch. prostoru v OC Nouzka ve Vyškově. UP 465 m2. Tvořena 
je prodejnou, skladem s rampou a soc. zázemím. Parking a zastávka auto-
busu u OC. Exit dálnice D1 1,5 km, centrum města 2 km.

 Pozemek Poslední volné prostory v novém OC
 BRNO-CHRLICE, TOVÁRNÍ  VYŠKOV, BRNĚNSKÁ  www.realcity.cz/rc/  DU6D  www.realcity.cz/rc/  DSLG 

 100 Kč/m²/rok   48 369 Kč/měs.  605 299 947  605 299 947 
 1623    1610 A 

B

   DOPORUČUJEME    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    NOVINKA 

 Nákladně zrek. fara v horském 
prostředí nabízející stylové uby-
tování se dvěma apartmány. 

 Prodej RD se zahradou, garáží a ter-
asou - výhled na lesy. Poz. 749 m2, 
UP 180 m2. Neplatíte provizi. 

 Poslední z nových RD se zahradou 
a dvojgaráží v klidné části obce, 
blízko náměstí. UP 160 m2. 

 Prodej bytu o ploše 41 m2 ve 2.NP
cihlového domu + lodžie a sklep.
Vhodné také jako investice. 

 Rekreace  Dům 5+kk  Dům 5+kk  Byt 1+1 
 ORLICKÉ HORY, MOR. KARLOV  OKRES BLANSKO, LYSICE  ROSICE U BRNA  BRNO-KR.POLE, B. NĚMCOVÉ  www.realcity.cz/rc/  DKCJ  www.realcity.cz/rc/  DTM8  www.realcity.cz/rc/  DUI2  www.realcity.cz/rc/  DUZN 

 3 490 000 Kč  Informace v RK  4 290 000 Kč  Informace v RK 605 299 946  605 299 947  605 299 945  605 299 945 
 1427    1416    1306 C  1631

CG

D S  R E A L  S T A V  s . r . o .

     

G

   

      

Polořadový, podsklepený RD s terasou, půdou, zahradou 
a garáží na klidném místě téměř v centru města. Každé 
patro má bytovou jednotku o 80m2 obytné plochy. 

 Nabízíme k  prodeji podsklepený rodinný dům 2+1 
s předzahrádkou, velkou zahradou 418 m2, terasou 
a připravenou půdou pro půdní vestavbu.   

Prodej celkově zrekonstruovaného bytu na ulici Ulička 
o  CP 58m2 ve 4p./8p v  kompletně zrevitalizovaném 
domě. Byt se prodává celý vybavený.

Nabízíme prodej bytu v OV o CP 45 m2 s velkou lodžií. Byt 
se nachází ve 4. patře cihlového domu bez výtahu. V bytě 
jsou plastová okna, koupelna s vanou a bidetem. 

RD 7+2  RD 2+1   

Byt 2+1   Byt 2+1, OV  

BRNO, ROVNÁ   ŠLAPANICE U BRNA 

BRNO, KOHOUTOVICE BRNO, STAŇKOVA  

 www.realcity.cz/rc/  DUI9  www.realcity.cz/rc/  DV1M 

     www.realcity.cz/rc/  DV1L 

 9 490 000 Kč  3 190 000 Kč 

  3 090 000 Kč  2 490 000 Kč 

777 555 920   777 555 920 

777 730 521 777 730 521 

    

  

G G

G G

Bayerova 40, Brno 602 00, tel. 541 219 550, reality@brnenskyzvonec.cz

http://www.realcity.cz/rc/DSZ9
http://www.realcity.cz/rc/D16G
http://www.realcity.cz/rc/DUZM
http://www.realcity.cz/rc/DSLH
http://www.realcity.cz/rc/DMTF
http://www.realcity.cz/rc/DU6D
http://www.realcity.cz/rc/DSLG
http://www.realcity.cz/rc/DKCJ
http://www.realcity.cz/rc/DTM8
http://www.realcity.cz/rc/DUI2
http://www.realcity.cz/rc/DUZN
http://www.realcity.cz/rc/DUI9
http://www.realcity.cz/rc/DV1M
http://www.realcity.cz/rc/DV1L
http://tel:775533991
http://tel:775533991
http://tel:+420775533991
http://tel:299944307
http://tel:299947100
http://tel:777555920
http://tel:777555920
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:541219550
http://mailto:nemovitosti@investiceCZas.cz
http://mailto:reality@brnenskyzvonec.cz
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  NOVINKA         

         

 Prodej bytu 2+kk v  OV, o  ploše 63 m2 v  1. patře cihlového domu. Byt 
po rekonstrukci 2003, dům 2012, nová eurookna. K  bytu sklep 80 m2 
vhodný k podnikání. 

 Prodej mimořádného bytu v  prvorepublikové vile. Byt v  OV po kom-
plexní rekonstrukci a  renovaci původních prvků se smyslem pro detail. 
UP 107 m2 + lodžie 7 m2 + garáž 22 m2. 

 Prodej novostavby rodinného domu o  dispozici 4+kk, užitná plocha 
100 m2 + terasa, pozemek o celkové ploše 750 m2. Možnost výstavby 
garáže. Dům je ZKOLAUDOVANÝ.  

Luxusní pozemky o CP 585 m2 – 2168 m2 s nádherným výhledem 
na panoramata Brna a západ slunce. Veškeré IS na pozemku. Více na 
www.sadovanavysluni.cz  .  

 Rovinatý pozemek na samostatně stojící rodinný dům na okraji obce, plo-
cha pozemku 824 m2, šířka 16 – 18 m. IS na pozemku. 20 km severně 
od Brna. 

 Prodej novostavby výrobní či skladovací haly při hlavním silničním tahu 
na Svitavy. UP 2500 m2, poz. 4500 až 15600 m2. Příjezd kamionem, 
průmyslová podlaha, velkorysé soc. zázemí. 

  BRNO, UL. ZAHRADNICKÁ  BRNO - MASARYKOVA ČTVRŤ PÁLAVA

 BRNO, UL. KOCIÁNKA  BUKOVINA BOSKOVICE - SVITÁVKA 

   

        

 3 900 000 Kč  Informace v RK    Informace v RK

 Informace v RK Cena k jednání  Informace v RK

  
    

    

G BG

MIG s.r.o.  |  mig@mig.cz  |  www.mig.cz  |  IBC, Příkop 4, Brno  |  volejte zdarma   800 644 644

 PRODÁVAJÍCÍMU NABÍZÍME ZÁLOHU NA KUPNÍ CENU
 ŘEŠÍME ZADLUŽENÍ A EXEKUCE
 PROVÁDÍME OKAMŽITÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ

 Kounicova 67, Brno | Tel.: 538 711 787-9 | GSM: 603 846 609 | renc@renc.cz 

✆ 800 900 710

   

 Prodej OV 2+1 s obyt. verandou 
na ul. Komprdova. 2.NP cihlového 
domu. CP 83 m2, vlastní plyn. kotel. 

 Prodej samostatně stojícího nad-
standardního RD 5+kk z r. 2012, 
dvougaráž, bazén, zahrada 582 m2. 

 Byt 2+1 

 Dům 

  BRNO-ŽIDENICE 

MORAVANY U BRNA 

 www.realcity.cz/rc/  DRXG 

 www.realcity.cz/rc/  DUX4 

 3 490 000 Kč 

 11 390 000 Kč 

 603 846 609 

 603 846 609 

  

  

G

G

   

   

 Prodej OV 3+kk ul. Přízřenická. 2.NP 
cihl. domu z r. 2007. CP 104 m2 + 2 
lodžie. Podíl na zahradě. 

 Prodej řadového RD 3+1 na ul. 
Sokolská, obytná veranda, hospod. 
přístavba, garáž. Pozemek 393 m2. 

 Byt 3+kk 

 Dům 

MODŘICE U BRNA 

SILŮVKY U BRNA 

 www.realcity.cz/rc/  DUH4 

 www.realcity.cz/rc/  DUH6 

 4 200 000 Kč 

 2 390 000 Kč 

 603 846 609 

 603 846 609 

  

D

   

 Stavební pozemek Sivice, celkem 
1967 m2, rovinatý, sítě nedaleko 
pozemku, na kraji obce .

 Pozemek 
SIVICE U BRNA 

 www.realcity.cz/rc/  DUZ7 

 2 500 000 Kč  603 846 609 

   

 Prodej koncového řadového 2podlaž.
RD 5+1 ul. Kozinova. Zast.plocha 95 
m2, garáž, menší zahrada. 

 Dům 
BRNO-SLATINA 

 www.realcity.cz/rc/  DUH5 

 7 400 000 Kč  603 846 609 
  

G

   

 Prodej pozemku pro výstavbu RD ul. 
Pod Sanatorkou, na kopci nedaleko 
centra města. CP 503 m2. 

 Pozemek 
BLANSKO 

 www.realcity.cz/rc/  DSK6 

 3 500 Kč/m²  603 846 609 

   

 Prodej OV 3+1 ul. Langrova. 2.NP 
cihl. domu. CP 75 m2+lodžie 5,7 
m2+balkon 2,5 m2+sklep 6,9 m2. 

 Byt 3+1 
BRNO-SLATINA 

 www.realcity.cz/rc/  DRXL 

 3 270 000 Kč  603 846 609 
  

G

DALŠÍ NABÍDKA NA www.renc.cz

PRONÁJMY:
1+1 Č.POLE, Trávníky, cihla, 1.p., lodžie, nezař. 9 900 Kč/měs.
2+kk N.Lískovec, Slunečná, CP 56 m2, nezař. 10 500 Kč/měs.

OB 1+kk  KR.POLE – Chlupova za OB 1+1 Bystrc,Koh. 
Osobní vlast. 1+kk VINOHRADY – Blatnická za  OB 1+1-2+kk
OB 1+kk ŽIDENICE – Meluzínova za 2-3+1 
OB 1+1 CENTRUM – Lidická,63 m2 za DB,OV 1+kk-2+1
OB 1+1 ČERNÁ POLE – Janouškova za OB 2+1 Č.Pole,Lesná
OB 1+1 HUSOVICE – Svitavské nábřeží za OB 2+kk-3+1
OB 1+1 KOHOUT.- Vaňhalova za OB 2+kk-2+1 Koh,By,N.Lísk
Osobní vlast.  1+1  SLATINA – Langrova, 46 m2 za OB 1-2+1
OB 1+1 ŽABOVŘESKY –Jindřichova za OB  2-3+1 Žabovřesky

VÝMĚNY:

DALŠÍ NABÍDKA VÝMĚN VIZ ŘÁDKOVÁ 
INZERCE V TOMTO ČASOPISE

PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME KE KOUPI:
- BYT 1+KK - 1+1 V BRNĚ, I PANEL
- BYT 2+KK - 3+KK S GARÁŽÍ, BRNO, CIHLA
- BYT 3+1 S NEBO Z BRNA, PANELOVÝ DŮM

G

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DRXG
http://www.realcity.cz/rc/DUX4
http://www.realcity.cz/rc/DUH4
http://www.realcity.cz/rc/DUH6
http://www.realcity.cz/rc/DUZ7
http://www.realcity.cz/rc/DUH5
http://www.realcity.cz/rc/DSK6
http://www.realcity.cz/rc/DRXL
http://www.sadovanavysluni.cz
http://www.mig.cz
http://www.renc.cz
http://tel:800644644
http://tel:538711787
http://tel:603846609
http://tel:800900710
http://tel:603846609
http://tel:603846609
http://tel:603846609
http://tel:603846609
http://mailto:mig@mig.cz
http://mailto:renc@renc.cz
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 RD, 3+1, ZP 154 m2, UP cca 100 m2. Příze-
mní, řadový s  vjezdem, doporučujeme celko-
vou rek. či demolici. Napojen na všechny IS . 

 RD 6+2, patrový,polořadový,2 bytové jednotky 
(2+1 s UP 75 m2 a 3+1 s balkońem s UP 78 
m2) ZP 244 m2,UP cca 200 m2,zahrada, garáž. 

 Patrová udrž. chata, koup, WC, kl. část obce, 
vodovod, el. 230/400 V, septik, k okamž. užív, 
UP 50 m2, zahr. 364 m2, CP 381 m2. 

 DB 2+1, CP 52 m2. Byt je v udržovaném stavu 
ihned k  užívání. Parkování je zde bezproblé-
mové před domem. K bytu náleží dva sklepy. 

 Byt v OV, CP 32 m2, 3.p. s výtahem, sklep. Byt
má plastová okna a  je v  udržovaném stavu,
dům prošel kompletní revitalizací. 

 Dům 3+1  Dům 6+2  Chata 2+1  Byt 2+1  Byt 1+kk 
 MOKRÁ-HORÁKOV, BRNO-VENKOV  ŽIDLOCHOVICE, OKR. BRNO-VENKOV  PETROVICE, OKR. BLANSKO   ZBÝŠOV, OKR. BRNO-VENKOV  BRNO-LÍŠEN, UL. KOTLANOVA 

 www.realcity.cz/rc/  DV1O  www.realcity.cz/rc/  DUJ8  www.realcity.cz/rc/  DV1P  www.realcity.cz/rc/  DUSN  www.realcity.cz/rc/  DUKI 

 1 500 000 Kč  3 600 000 Kč  699 000 Kč  1 000 000 Kč  1 480 000 Kč 734 216 920  734 216 920  734 216 920  734 216 920  734 216 920 

G C

www.realprogresbrno.cz 

email: info@realprogresbrno.cz

tel.: 734 216 920, 736 151 516 
E C

                    

 Byt OV 2+kk, CP 44 m2, 6. patro panelové-
ho domu s výtahem. Byt má plastová okna 
a je v původním udržovaném stavu. 

 Byt OV 3+1, CP 76 m2. Byt má plastová okna 
a  je v  udržovaném stavu ihned k  užívání. 
Součástí prostorný balkón. K bytu náleží sklep. 

 Byt v  OV, zvýšené přízemí, CP 52 m2, stav 
původní, udržovaný k modernizaci, plast. okna, 
dvě lodžie, sklep. Dům po kompl. revitalizaci. 

 Byt v  OV vč. garáže, udržovaný, kolaudace 
2008, CP 114 m2, 3.p. s výtahem, cihla, dvě 
prostorné lodžie, zahrada s dětským hřištěm. 

 Byt 2+kk, CP 59 m2, novostavba, 3. patro ci-
hlového domu bez výtahu. Postorný balkón,
park. stání před domem, sklep.  

 Byt 2+kk  Byt 3+1  Byt 2+1  Byt 3+kk  Byt 2+kk 
 BRNO-LÍŠEŇ, UL. ZIKOVA  BRNO-VINOHRADY  BRNO-ŽABOVŘESKY  BRNO-MODŘICE, UL. PŘÍZŘENICKÁ  HRUŠOVANY U BRNA-UL.VODNÍ 

 www.realcity.cz/rc/  DUT2  www.realcity.cz/rc/  DV1Q  www.realcity.cz/rc/  DTFT  www.realcity.cz/rc/  DUKF  www.realcity.cz/rc/  DTF9 

 2 000 000 Kč  2 850 000 Kč  2 400 000 Kč  5 300 000 Kč  1 720 000 Kč 734 216 920  734 216 920  734 216 920  734 216 920  734 216 920 

C DC C C

http://www.realcity.cz/rc/DV1O
http://www.realcity.cz/rc/DUJ8
http://www.realcity.cz/rc/DV1P
http://www.realcity.cz/rc/DUSN
http://www.realcity.cz/rc/DUKI
http://www.realcity.cz/rc/DUT2
http://www.realcity.cz/rc/DV1Q
http://www.realcity.cz/rc/DTFT
http://www.realcity.cz/rc/DUKF
http://www.realcity.cz/rc/DTF9
http://www.realprogresbrno.cz
http://tel:216920699
http://tel:216920699
http://tel:734216920
http://tel:736151516
http://mailto:info@realprogresbrno.cz
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www.prokonzulta.cz

PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 26, tel: 543 255 515, info@prokonzulta.cz

   E-aukce, dne 22. 11. 2016 od 08:30 h. 
na www.prokonzulta.cz

U l. Jabloňová, zděný, vnitřní řadový, s garáží, celý pod-
sklepený, po rek. r. 2001. Kamerový systém,  bazén, 
pergola. Všechny IS . PENB: D

 TIPGRIL s.r.o. BRNO-ŠTÝŘICE 

 RD 7+1 LITOMYŠL 
 www.realcity.cz/rc/  DUYR   

Vyvolávácí cena: 2 500 000 Kč
Tel.: 604 619 921

  Dražba, dne 24. 11. 2016 v 10:00 h. 
v sídle společnosti Prokonzulta

Jedná se o část dvojdomu o 1NP, 1PP, s podkrovím. 
Dům byl postaven v  roce 1991 a  částečně rekon-
struován v r. 2008. IS - el, vodovod, plynovod, septik .    
PENB: G         

 RD 5+2 OLŠANY 
  www.realcity.cz/rc/  DUYS   

Vyvolávácí cena: 1 050 000 Kč
Tel.: 604 619 921

  E-aukce, dne 22. 11. 2016 od 11:00 h. 
na www.prokonzulta.cz

Sam. stojící, 3+kk o 1 NP bez PP s půdou. Konstrukce 
je kamenná.  Dům je památkově chráněn. Jedná se 
o rodinný dům před celkovou rekonstrukcí .    PENB: G

 TIPGRIL s.r.o. BRNO-ŠTÝŘICE 

RD CHOTĚBOŘ  
  www.realcity.cz/rc/  DUZ2   

Vyvolávácí cena: 300 000 Kč
Tel.: 776 806 022

  E-aukce, dne 8. 12. 2016 od 09:30 h. 
na www.prokonzulta.cz

 Ul. Komenského, zděný přízemní, část. podsklepený 
s vybudovaným podkrovím, všechny IS, plynový kotel, 
nedokončená garáž. Užitná plocha nemovitosti je 
276 m2.    PENB: F         

 RD 3+1 A 2+KK ŠLAPANICE U BRNA 
  www.realcity.cz/rc/  DUZ3 

Vyvolávácí cena: 690 000 Kč
Tel.: 776 806 022

Obchod v Brně na České!
(nyní bankovní pobočka, Česká 31)

Pronájem  obchodních prostor v přímém centru Brna, na rušném 
dopravním uzlu, tzv. Zlatém kříži, místo zvané „Pod hodinami“ 
nebo „U Medvídka“. V současnosti slouží jako bankovní pobočka. 
Celková plocha 88 m2. Samostatný vstup z ulice České, výlohy. 
Nedávno rekonstruováno. Samostatné měření všech energií, 
klimatizace, sociální zázemí.

Volné od 1. 1. 2017.         Cena k jednání 150 000 Kč/měsíc.

Kontakt na zástupce majitele:
Ing. Milan Líška, +420 602 710 094, liska@ccshbrno.cz

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DUYR
http://www.realcity.cz/rc/DUYS
http://www.realcity.cz/rc/DUZ2
http://www.realcity.cz/rc/DUZ3
http://www.prokonzulta.cz
http://www.prokonzulta.cz
http://www.prokonzulta.cz
http://www.prokonzulta.cz
http://tel:543255515
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:776806022
http://tel:776806022
http://tel:+420602710094
http://mailto:info@prokonzulta.cz
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OMEZENÍ 
V HYPOTEČNÍCH ÚVĚRECH
Od 1. října již klienti nedostávají 

stoprocentní hypotéku, Česká Národní 

Banka totiž doporučila přestat půjčovat 

lidem, kteří nemají žádné vlastní úspory. 

Dále ani vysoké úvěry v od 85 do 95 % 

hodnoty nemovitosti nedostanou všichni 

– tyto hypotéky budou moci tvořit jen 

10 % všech poskytnutých hypoték bankou. 

Navíc, od 1. dubna se tyto limity dále 

zpřísní, ani hypoteční úvěry nad 90 % 

už nebudou možné a všechny úvěry 

v rozmezí 80–90 % se budou muset vejít 

do 15 % z celku.

Co to znamená v dnešní situaci? ČNB 

se pomalu snaží zatáhnout brzdu 

nekontrolovaného nárůstu prodejních 

cen nemovitostí v ČR, a to alespoň 

v nejrizikovější skupině obyvatel, která 

kupovala byty s minimem nebo bez použití 

vlastních úspor. Neznamená to, že by se 

situace na trhu okamžitě otočila, klienti 

nadále toužící po nemovitosti „za každou 

cenu“ budou využívat osvědčený způsob 

kombinace hypotéky a stavebního spoření. 

Nicméně vzhledem na nižší výhodnost to 

jisté procento populace odradí a mohlo by 

být dosaženo cíle snížit rychlost růstu cen 

nemovitostí.

DAŇ Z NABYTÍ 
VĚCÍ NEMOVITÝCH
Od 1. listopadu nás čeká také dlouho 

ohlašovaná změna plátce dani z nabytí 

věcí nemovitých. Nově nebude plátcem 

prodávající, ale kupující, tak jak je tomu 

ve většině západních zemí. Změna to měla 

být v hlavě zákonodárců kosmetická – bez 

výraznějšího dopadu na ceny nemovitostí. 

Daň ve své podstatě totiž i doteď uhradil 

kupující, jelikož byla obsažena v kupní 

ceně. Správně by teď tedy mělo pouze 

dojít k vymezení daně z kupní ceny. 

Vzhledem na aktuální situaci na trhu 

nemovitostí, kdy vidíme masivní převis 

poptávky nad nabídkou, je ale možné, že 

se situace „vymkne kontrole“. Znamenalo 

by to, že by ceny bytů mohli masově 

podražit o 4% - a to v případě, pokud by 

prodávající ponechali v inzerci stávající 

ceny a rozhodli se daň čistě přidat 

navrch. Jak to celé dopadne, uvidíme 

v následujících měsících. 

Vzhledem na omezení při udělování 

hypoték a očekávanému poklesu 

poptávky, není jasné, kterou cestou se trh 

nakonec vydá. Již teď v říjnu je ale jasné, 

že by si prodávající a kupující měli obchody 

domlouvat s daní mimo kupní ceny, tedy 

již před začátkem platnosti zákonu. 

Pokud by se totiž vaše vkladová řízení 

podaná před prvním listopadem vrátila 

a museli byste je obnovit po tomto datu, 

mohli byste narazit na problém s určením 

výsledné ceny, kde by jedna ze stran 

mohla nové situace zneužít.

Co se děje nového v realitním světě? Poslední dobou více, než dost. Na dvě 
velké změny si s námi posvítí Jaroslav Kováč z HOME Hunters – profesionální 
agentury, specializující se na lovení bytů na míru v Brně. 

HOME HUNTERS
Společnost se zaměřuje na práci 
s poptávkou – dokáže tedy byty prodat, 
ještě než se dostanou do inzerce. Pro 
majitele bytů je tedy služba zajímavá 
zvýšenou rychlostí prodeje.

Pro kupující zase pak bezpracností celého 
procesu nákupu nemovitosti. Postará se 
o to osobní HOME Hunter, který s nimi 
projde jejich požadavky. Následně začne 
„lov“ nemovitosti. Klienti dostávají  nejširší 
možný výběr – ne jenom byty majitelů, 
kteří se společnosti ozvali se svým bytem, 
ale i od všech realitních kanceláří v Brně. 
Klient si tedy vybírá z kompletní nabídky 
trhu a má jistotu, že dělá kvalifi kované 
rozhodnutí. Vysoce kvalitní právní 
a technické poradenství během celého 
procesu až po konečné předání bytu je 
u této služby samozřejmostí. 

HOME Hunters, s.r.o.
Rašínova 4, 602 00 Brno

tel.: +420 608 150 100
kovac@homehunters.cz

www.homehunters.cz

CO SE DĚJE V REALITÁCH

http://www.homehunters.cz
http://mailto:kovac@homehunters.cz
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Využijte
pravidelnou přílohu
časopisu REALCITY.

Právě pro vás je tato specializovaná příloha, 
která poskytuje vhodný prostor pro vaši prezentaci.

Pro možnost propagace volejte 299 140 314, 
nebo pište na email: info@realcity.cz.

Máte k prodeji nemovitost, která 
nabízí vysokou úroveň životního 
stylu a chcete ji prezentovat 
způsobem odpovídajícím její 
cenové relaci?

Pro možnost propagace volejte 299 140 314, 

Máte k prodeji nemovitost, která 
nabízí vysokou úroveň životního 

OBJEDNEJTE
JIŽ NYNÍ ZA
AKČNÍ CENU

Přemýšlíte o koupi 
výjimečného bydlení?

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://tel:299140314
http://mailto:info@realcity.cz
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Navštivte inkubátor 
nejgeniálnějšího
českého designu

Vstup zdarma
4.–13. 11. 2016OD Kotva

www.czech-design-week.cz

http://www.czech-design-week.cz
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Brno_321_01

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!
BYT ČI DŮM?

NAJDETE!

Hledáte
pozemek?

s námi najdete!

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

Hledáte
novostavby?

s námi
najdete!

Hledáte
pronájem?

s námi
najdete!

HLEDÁTE
DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!NAJDETE!

Hledáte
pozemek?

s námi najdete!

PRONÁJMY

BRNO -ŠTÝŘICE, ULICE
HAVLENOVA

www.realcity.cz/rc/DV1S
Pronájem prostorného bytu 2, 5+1
s balkonem na ul. Havlenova ve 4.NP
bez výtahu, Brno–Štýřice.CP bytu
82, 30 m2. 10 min na Hl. nádraží.
Cena bez služeb a enegií.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 501
10 000Kč/měs.

BRNO -MĚSTO

PRODEJ BYTU BRNO - UL.
NOVOMĚSTSKÁ

www.realcity.cz/rc/DUTL
Novoměstská – OV 1+KK o velikosti
30 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930

1 690 000Kč

PRODEJ BYTU BRNO - UL.
VODOVA

www.realcity.cz/rc/DUTK
Vodova – OV 2+KK o velikosti 50 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930

2 700 000Kč

BYT 3+1 V OV ŽIDENICE
www.realcity.cz/rc/DV47

3+1 s balkónem na ul. Došlíkova
68 m2, 4. patro, OV, cihla, samost.
pokoje, hezký výhled a možná rekon-
strukce dle svých představ.
HOMEHunters, s.r.o.

tel.: 608 658 180
2 950 000Kč

DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 V LÍS-
KOVCI

www.realcity.cz/rc/DV46
DB 3+1 80 m2 v Novém Lískovci
na Slunečné ul. Dva neprůchozí
pokoje, obývací pokoj, velká hala, dva
balkóny. Dům po revitalizaci.
HOMEHunters, s.r.o.

tel.: 608 427 500
3 400 000Kč

HEZKÝ BYT 4+1 STARÝ LÍS-
KOVEC

www.realcity.cz/rc/DV44
Prostorný byt 4+1 88 m2 se třemi
neprůchozími pokoji, šatnou, komo-
rou, sklepem a lodžií na ulici Karpat-
ská.
HOMEHunters, s.r.o.

tel.: 608 658 150
3 650 000Kč

BRNO-ŽIDENICE, JÍLKOVA
TřídaG

www.realcity.cz/rc/DU6C
Prodej dvoupodlažního RD s garáží
a zahradou. UP 161 m2, pozemek
317 m2. Dům je tvořen 2 byty 3+1.
DSREAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 945
5 070 000Kč

GARÁŽOVÉ STÁNÍ
www.realcity.cz/rc/DUTM

Garážové stání na ul. Herčíkova o ve-
likosti 13 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930

120 000Kč

BRNO - MOKRÁ HORA, UL.
SKOUMALOVA

www.realcity.cz/rc/DSXU
Prodej rekreační chaty s oplocenou
zahradou v OV při ul. Skoumalova,
Brno - Mokrá Hora, CP pozemku
843 m2, ZP chaty 17 m2. Příjezd až
k pozemku po obecní cestě.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
590 000Kč

BRNO - VENKOV

HOSTĚNICE, OKR. BRNO - VEN-
KOV

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DRD4

Prodej řadového RD 3+1 v obci
Hostěnice, okr. Brno-venkov. ZP a
nádvoří 198 m2, CP pozemku
893 m2. Dostupnost 20 min do Brna.
Klidná lokalita obklopena přírodou.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 400 000Kč

BRNO-ŽEBĚTÍN, BARTOLO-
MĚJSKÁ

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DSLF

Prodej hrubé stavby RD (242 m2)
s terasami a 2 garážemi. Pozemek
457 m2. Cena včetně provize.
DSREAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 945
5 504 000Kč

POZEMKY

VELKÁ BÍTEŠ, HOLUBÍ ZHOŘ
www.realcity.cz/rc/DSYX

Prodej stavební parcely pro RD. Plo-
cha 2.224 m2, šíře 30, 4 m, délka cca
73 m. Brno po dálnici 30 km.
DSREAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
399Kč/m2

MIKULOV, OKRES BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DSME

Prodej 4 stavebních pozemků
od 742-806 m2, Mikulov, okr. Břec-
lav. Dle aktuálního ÚP slouží k zá-
stavbě RD. Jedná se o velmi zají-
mavou lokalitu přímov v Mikulově.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
1 150Kč/m2

SYROVICE, OKR. BRNO - VEN-
KOV

www.realcity.cz/rc/CN7R
Prodej stavebních pozemků
od 349 m2 do 877 m2 v Syrovicích
15 km od Brna. V ceně pozemku jsou
již veškeré inženýrské sítě, komunika-
ce, veřejné osvětlení a DPH.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 400Kč/m2

POZEMEK SNŮ NA PÁLAVĚ
www.realcity.cz/rc/DV45

Exklusivně Vám přinášíme krásný
stavební pozemek o rozloze
1576 m2 blízko Brna, ve vinařské
vesničce Kurdějov.
HOMEHunters, s.r.o.

tel.: 608 658 150
1 599 000Kč

POPTÁVKA

COLOSEUM NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/DPFN

Hledáte spolehlivou a kvalitní rea-
litní kancelář? Svěřte svoji nemovi-
tost do našich rukou. Stovky pro-
daných nemovitostí ročně a tisíce
spokojených zákazníků - to jsou
naše výsledky. Nejvíce si zaklá-
dáme na DOBRÉ POVĚSTI.
COLOSEUMNEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
informace v RK

KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/B28I

k následné rekonstrukci na byt,
půdní prostor v Brně a okolí.
Platba hotově nebo provedeme
opravy společných částí domu, fa-
sády, výměnu oken... Záleží na do-
hodě
DSREAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
informace v RK

BYTY 3+1/3+KK, BRNO - BO-
HUNICE, S/N L

www.realcity.cz/rc/DV42
Pro konkrétní zájemce hledáme
byty 3+1, 3+kk (OV/DB) v Brně–-
Bohunicích, Starém/Novém Lís-
kovci. Pro prodávající/převodce
poskytujeme naše služby zdarma.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
informace v RK

POPTÁVÁME OBECNÍ BYTY K
VÝMĚNĚ

www.realcity.cz/rc/DTDM
Kdekoliv – 1+KK - 4+1
ALGA team s r. o.

tel.: 775 859 930
informace v RK

VÝMĚNY

VÝMĚNA OB 1+1 ŽA-
BOVŘESKY – KRÁLOVA

www.realcity.cz/rc/DUHH
za OB 2-3+1 Žabovřevsky
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 1+1 ŽIDENICE –
STRAKATÉHO

www.realcity.cz/rc/DUHI
za OB gars.-1+1 centr. a okolí
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 BYSTRC -
ČERNÉHO

www.realcity.cz/rc/DUHL
za OB 2+kk-2+1 Žab, Kr.Pole, Č.Pole
RENČ s. r. o. tel.: 603 846 609

informace v RK

VÝMĚNAOB 2+1 Č.POLE – BIE-
BLOVA

www.realcity.cz/rc/DUHN
za OB 3-4+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VLÝMĚNAOB 2+1 KR.POLE –
CHLUPOVA

www.realcity.cz/rc/DUYX
za OB 3+1
RENČ s. r. o. tel.: 603 846 609

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ –
H.MALÍŘOVÉ,NÁST

www.realcity.cz/rc/DUHQ
za OB 2+kk-2+1 St.Lísk, Koh
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ –
VACULÍKOVA

www.realcity.cz/rc/DUHR
za OB 3+1 Lesná, Č.Pole
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+KK N. LÍS-
KOVEC – SVÁŽNÁ

www.realcity.cz/rc/DUYU
za OB 3+1 Koh, KV, Lískovec
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 2+1 Č.POLE–PROVAZNÍ-
KOVA+DOPL.

www.realcity.cz/rc/DUYV
za OB 1-2+1 Kohout.
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 2+1 ŘEČKOVICE - NOVO-
MĚSTSKÁ, ŽITNÁ

www.realcity.cz/rc/DUYY
za OB 1-3+1
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ –
VACULÍKOVA

www.realcity.cz/rc/DUHR
za OB 3+1 Lesná, Č.Pole
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 3+1 BYSTRC-VONDRÁ-
KOVA, EČEROVA

www.realcity.cz/rc/DUHU
za OB 1-2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 3+1 BYSTRC - FOLTÝNOVA
www.realcity.cz/rc/DUHV

za OB 2+1 Bystrc
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 CENTRUM –
LIDICKÁ

www.realcity.cz/rc/DUHX
za OB 2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 LESNÁ -
BRECHTOVA

www.realcity.cz/rc/DUHY
za OB 2+kk - 2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 3+1 KR.POLE –CHLUPOVA
www.realcity.cz/rc/DUHP

za OB 2+1 Bystrc
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 4+1 LESNÁ –
JURKOVIČOVA

www.realcity.cz/rc/DUHZ
za OB 3+1 Lesná-horní část
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 ŽA-
BOVŘESKY-POD KAŠTANY

www.realcity.cz/rc/DUYZ
za OB 2+kk-2+1By, Koh.
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 ŽA-
BOVŘESKY – KOUNICOVA

www.realcity.cz/rc/DUZ1
za OB 2-3+1 Kohoutovice, Č.Pole
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

NABÍDKA OBECNÍHO BYTU K
VÝMĚNĚ

www.realcity.cz/rc/DTDE
Nabízíme OB k výměně na ulici Von-
drákova – 3+1 o velikosti 70 m2,
po GO
ALGA team s r. o.

tel.: 775 859 930
informace v RK

NABÍDKA OBECNÍHO BYTU K
VÝMĚNĚ

www.realcity.cz/rc/DTDF
Nabízíme OB k výměně na ulici
Bellova - 1+1 o velikosti 34 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930
informace v RK

NABÍDKA BYTŮ K VÝMĚNĚ
www.realcity.cz/rc/DTDG

Herčíkova- 2+KK o velikosti 61 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930
informace v RK

NABÍDKA OBECNÍHO BYTU K
VÝMĚNĚ

www.realcity.cz/rc/DTDH
Nabízíme OB k výměně na ul.Kšírova
– 2+1 o velikosti 50 m2, po GO
ALGA team s r. o.

tel.: 775 859 930
informace v RK

NABÍDKA OBECNÍHO BYTU K
VÝMĚNĚ

www.realcity.cz/rc/DTDI
Nabízíme OB k výměně na ul.Meluzí-
nova – 2+1 o velikosti 51 m2, po GO
ALGA team s r. o.

tel.: 775 859 930
informace v RK

NABÍDKA BYTŮ K VÝMĚNĚ
www.realcity.cz/rc/DTDN

Vídeňská- 2+1 o velikosti 69 m2

ALGA team s r. o.
tel.: 775 859 930
informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 ŽA-
BOVŘESKY - KOUNICOVA

www.realcity.cz/rc/DRXU
za OB 3-4+1
RENČ s. r. o. tel.: 603 846 609

informace v RK

KOMERCE

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL.
KRKOŠKOVA

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DULC

Pronájem obchodního prostoru v ci-
hl. domě. CP 17 m2, 1.NP s výlohou
do ulice. Zastávka MHD 2min. od do-
mu. Parkování před domem. Atrak-
tivní lokalita. Volné ihned.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
5 000Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. KOPEČNÁ
TřídaG

www.realcity.cz/rc/DUSD
Pronájem kanceláří v budově
po komletní rekonstrukci s výtahem
blízko centra na ul. Kopečná. CP 12,
34 m2 v 3.NP a CP 12, 18 m2 v 1.NP.
Cena bez energií a služeb.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
od2 600Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
TřídaG

www.realcity.cz/rc/DKTI
Pronájem kancelářských prostorů (3
kanceláře + recepce) blízko centra
na ul. Bayerova, CP 67 m2, zvýšené
1.NP, ul. Bayerova, Brno, k.ú. Veveří.
Cena vč.energií.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
12 000Kč/měs.

BRNO-KRÁLOVO POLE
www.realcity.cz/rc/DQHS

Pronájem kanceláří v atraktivní loka-
litě, na hlavní třídě v Brně-Králově
Poli o užitné ploše 250 m2, ve 3.NP
rekonstruovaného, cihlového domu
s výtahem.
DSREAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
55 046Kč/měs.
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http://www.realcity.cz/rc/DSLF
http://www.realcity.cz/rc/DSYX
http://www.realcity.cz/rc/DSME
http://www.realcity.cz/rc/CN7R
http://www.realcity.cz/rc/DV45
http://www.realcity.cz/rc/DPFN
http://www.realcity.cz/rc/B28I
http://www.realcity.cz/rc/DV42
http://www.realcity.cz/rc/DTDM
http://www.realcity.cz/rc/DUHH
http://www.realcity.cz/rc/DUHI
http://www.realcity.cz/rc/DUHL
http://www.realcity.cz/rc/DUHN
http://www.realcity.cz/rc/DUYX
http://www.realcity.cz/rc/DUHQ
http://www.realcity.cz/rc/DUHR
http://www.realcity.cz/rc/DUYU
http://www.realcity.cz/rc/DUYV
http://www.realcity.cz/rc/DUYY
http://www.realcity.cz/rc/DUHR
http://www.realcity.cz/rc/DUHU
http://www.realcity.cz/rc/DUHV
http://www.realcity.cz/rc/DUHX
http://www.realcity.cz/rc/DUHY
http://www.realcity.cz/rc/DUHP
http://www.realcity.cz/rc/DUHZ
http://www.realcity.cz/rc/DUYZ
http://www.realcity.cz/rc/DUZ1
http://www.realcity.cz/rc/DTDE
http://www.realcity.cz/rc/DTDF
http://www.realcity.cz/rc/DTDG
http://www.realcity.cz/rc/DTDH
http://www.realcity.cz/rc/DTDI
http://www.realcity.cz/rc/DTDN
http://www.realcity.cz/rc/DRXU
http://www.realcity.cz/rc/DULC
http://www.realcity.cz/rc/DUSD
http://www.realcity.cz/rc/DKTI
http://www.realcity.cz/rc/DQHS
http://tel:775077501
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:608658180
http://tel:608427500
http://tel:608658150
http://tel:605299945
http://tel:775859930
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:605299945
http://tel:605299944
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:608658150
http://tel:800536536
http://tel:605299944
http://tel:775077502
http://tel:775859930
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:603846609
http://tel:538711780
http://tel:603846609
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:733737683
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:538711780
http://tel:733737683
http://tel:538711780
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:775859930
http://tel:603846609
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:605299944
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      BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV35 

 Byt, 2+1, 85 m², tř. G 
 BRAVO reality s.r.o. 

 tel.: 605 931 999 
 11 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV38 

 Byt, 2+1, 58 m², tř. G 
 FLREALITY & SOLUTIONS 

 tel.: 774 122 412 
 12 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV36 

 Byt, 2+1, 70 m², tř. G 
 RUSSEGGER REAL s. r. o. 

 tel.: 731 948 047 
 11 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV39 

 Byt, 3+kk, 70 m², tř. G 
 Allrisk reality a fi nance 

 tel.: 739 094 997 
 12 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV37 

 Byt, 2+1, 79 m², tř. G 
 MAAT REAL s.r.o. 

 tel.: 702 043 566 
 12 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3A 

 Byt, 2+1, 56 m², tř. G 
 OK - REAL 

 tel.: 606 589 561 
 12 000 Kč 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3B 

 Byt, 2+kk, 45 m², tř. G 
 RUSSEGGER REAL s. r. o. 

 tel.: 731 948 047 
 12 300 Kč/měs. 

   ŠLAPANICE 
 www.realcity.cz/rc/  DUSJ 

 Byt, 3+kk, 102 m², tř. G 
 RK Agil 

 tel.: 736 646 769 
 13 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3C 

 Byt, 2+1, 90 m², tř. G 
 COLOSEUM NEMOVITOSTI 

 tel.: 720 212 303 
 12 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3D 

 Byt, 3+kk, 126 m², tř. G 
 ARTOSS RK, s.r.o. 

 tel.: 725 433 160 
 13 000 Kč/měs. 

   PODIVÍN 
 www.realcity.cz/rc/  DTVN 

 Byt, 3+kk, 55 m², tř. G 
 Dumrealit.cz 

 tel.: 724 246 217 
 12 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3E 

 Byt, 2+kk, 66 m², tř. G 
 RUSSEGGER REAL s. r. o. 

 tel.: 731 948 047 
 13 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3F 

 Byt, 2+kk, 62 m², tř. B 
 BRAVO reality s.r.o. 

 tel.: 605 931 999 
 13 000 Kč/měs. 

   ROHATEC 
 www.realcity.cz/rc/  DV3I 

 Byt, 2+1, 108 m², tř. G 
 Dumrealit.cz 

 tel.: 774 091 111 
 14 000 Kč/měs. 

   HRUŠOVANY U BRNA 
 www.realcity.cz/rc/  DV3G 

 Byt, 2+kk, 58 m², tř. G 
 RK Reality IQ a.s. 

 tel.: 774 110 007 
 14 000 Kč 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3J 

 Byt, 2+kk, 67 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 14 000 Kč/měs. 

   ROHATEC 
 www.realcity.cz/rc/  DV3H 

 Byt, 2+1, 108 m², tř. C 
 Home 4 People 

 tel.: 605 717 703 
 14 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DUI6 

 Byt, 3+kk, 94 m², tř. C 
 FIEDLER REALITY s.r.o. 

 tel.: 733 329 176 
 15 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3K 

 Byt, 2+kk, 71 m², tř. G 
 AMBIENTEN VIP s.r.o. 

 tel.: 733 525 123 
 15 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DTX1 

 Byt, 3+kk, 103 m², tř. C 
 Minimal reality s.r.o. 

 tel.: 603 891 261 
 16 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3L 

 Byt, 2+1, 80 m², tř. G 
 Home4living 

 tel.: 778 022 828 
 15 600 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3M 

 Byt, 2+kk, 75 m², tř. B 
 BRAVO reality s.r.o. 

 tel.: 605 931 999 
 16 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DTM7 

 Byt, 3+kk, 110 m², tř. D 
 DS REAL STAV s.r.o. 

 tel.: 605 299 945 
 16 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3N 

 Byt, 2+kk, 82 m², tř. G 
 AMBIENTEN VIP s.r.o. 

 tel.: 733 525 123 
 21 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3T 

 Byt, 2+kk, 97 m², tř. G 
 AMBIENTEN VIP s.r.o. 

 tel.: 733 525 123 
 24 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3X 

 Byt, 3+kk, 105 m², tř. G 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 071 
 25 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3U 

 Byt, 2+kk, 97 m², tř. C 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 724 777 140 
 24 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3Y 

 Byt, 2+kk, 105 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 239 
 28 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3V 

 Byt, 3+kk, 105 m², tř. G 
 AMIGRO s.r.o. 

 tel.: 774 403 434 
 25 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3Z 

 Byt, 2+kk, 306 m², tř. G 
 Minimal reality s.r.o. 

 tel.: 733 608 404 
 29 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3O 

 Byt, 3+kk, 75 m², tř. G 
 AMBIENTEN VIP s.r.o. 

 tel.: 733 525 123 
 22 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3Q 

 Byt, 2+kk, 79 m², tř. G 
 Dumrealit.cz 

 tel.: 732 814 180 
 23 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU8R 

 Byt, 2+kk, 79 m², tř. G 
 AMBIENTEN VIP s.r.o. 

 tel.: 733 525 123 
 22 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3R 

 Byt, 3+kk, 98 m², tř. G 
 Real Spektrum Group a.s. 

 tel.: 800 800 099 
 24 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3P 

 Byt, 2+kk, 87 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 23 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV3S 

 Byt, 2+kk, 88 m², tř. C 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 724 777 140 
 24 000 Kč/měs. 

Výběr z webu www.realcity.cz

pronájem bytů 2+kk až 3+kk Více z této rubriky
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV3A
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV3E
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DUI6
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DTM7
http://www.realcity.cz/rc/DV3N
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV3U
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV3Z
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV3S
http://www.realcity.cz
http://tel:605931999
http://tel:774122412
http://tel:731948047
http://tel:739094997
http://tel:702043566
http://tel:606589561
http://tel:731948047
http://tel:736646769
http://tel:720212303
http://tel:725433160
http://tel:724246217
http://tel:731948047
http://tel:605931999
http://tel:774091111
http://tel:774110007
http://tel:800100446
http://tel:605717703
http://tel:733329176
http://tel:733525123
http://tel:603891261
http://tel:778022828
http://tel:605931999
http://tel:605299945
http://tel:733525123
http://tel:733525123
http://tel:775580071
http://tel:724777140
http://tel:542120239
http://tel:774403434
http://tel:733608404
http://tel:733525123
http://tel:732814180
http://tel:733525123
http://tel:800800099
http://tel:800100446
http://tel:724777140
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      BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRN5 

 Kanceláře, 130 m², tř. G 
 ALLRISK reality 

 tel.: 777 362 492 
 1 000 Kč/m²/rok 

   BLUČINA 
 www.realcity.cz/rc/  DV1T 

 Kanceláře, 91 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 1 600 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DP88 

 Kanceláře, 60 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 1 100 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV1U 

 Kanceláře, 65 m², tř. G 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 072 
 1 800 Kč/m²/rok 

   BLUČINA 
 www.realcity.cz/rc/  DSY2 

 Kanceláře, 88 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 1 600 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV1V 

 Kanceláře, 89 m², tř. G 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 071 
 2 037 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV1X 

 Kanceláře, 70 m², tř. G 
 OK - REAL 

 tel.: 606 589 561 
 2 050 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRNK 

 Kanceláře, 66 m², tř. G 
 VITOM reality, v. o. s. 

 tel.: 724 432 145 
 6 404 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSBK 

 Kanceláře, 80 m², tř. G 
 ALLRISK reality 

 tel.: 777 202 928 
 2 200 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRNN 

 Kanceláře, 82 m², tř. G 
 COLOSEUM NEMOVITOSTI 

 tel.: 720 212 303 
 6 786 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DOFA 

 Kanceláře, 79 m², tř. C 
 RK Agil 

 tel.: 736 646 769 
 2 250 Kč/m²/rok 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSY6 

 Kanceláře, 64 m², tř. C 
 Allrisk reality a fi nance 

 tel.: 739 089 834 
 6 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRNR 

 Kanceláře, 70 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 168 
 7 700 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU88 

 Kanceláře, 68 m², tř. G 
 REALITY MUZEJKA s.r.o. 

 tel.: 724 234 738 
 8 500 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU86 

 Kanceláře, 1000 m², tř. B 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 071 
 7 950 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRNV 

 Kanceláře, 64 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 239 
 8 620 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU87 

 Kanceláře, 74 m², tř. G 
 M&M reality holding a.s. 

 tel.: 800 100 446 
 8 372 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSY7 

 Kanceláře, 62 m², tř. G 
 RK Reality IQ a.s. 

 tel.: 774 110 007 
 8 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV1Y 

 Kanceláře, 65 m², tř. G 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 071 
 8 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRO7 

 Kanceláře, 64 m², tř. G 
 Fincentrum Reality s.r.o. 

 tel.: 800 775 577 
 10 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DRO2 

 Kanceláře, 107 m², tř. G 
 Minimal reality s.r.o. 

 tel.: 604 542 422 
 9 600 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV1Z 

 Kanceláře, 80 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 183 
 10 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSBO 

 Kanceláře, 65 m², tř. G 
 COLOSEUM NEMOVITOSTI 

 tel.: 720 212 303 
 10 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DOYM 

 Kanceláře, 76 m², tř. G 
 AC Real, s. r. o. 

 tel.: 731 516 417 
 10 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU8F 

 Kanceláře, 85 m², tř. G 
 COLOSEUM NEMOVITOSTI 

 tel.: 720 212 303 
 13 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSCD 

 Kanceláře, 60 m², tř. G 
 WAHAG s.r.o. 

 tel.: 608 543 616 
 15 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSC9 

 Kanceláře, 84 m², tř. G 
 WAHAG s.r.o. 

 tel.: 608 543 616 
 14 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV23 

 Kanceláře, 120 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 239 
 15 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DJ8H 

 Kanceláře, 108 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 183 
 14 900 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV24 

 Kanceláře, 160 m², tř. G 
 Real Spektrum Group a.s. 

 tel.: 724 405 366 
 20 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DROD 

 Kanceláře, 65 m², tř. G 
 OK - REAL 

 tel.: 606 589 561 
 11 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DROI 

 Kanceláře, 170 m², tř. G 
 PATREAL s.r.o. 

 tel.: 608 764 166 
 12 000 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV21 

 Kanceláře, 209 m², tř. G 
 BRAVIS REALITY, s. r. o. 

 tel.: 775 580 071 
 11 240 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DU8D 

 Kanceláře, 68 m², tř. G 
 Minimal reality s.r.o. 

 tel.: 604 542 422 
 12 540 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DSBX 

 Kanceláře, 85 m², tř. G 
 I.E.T. Reality, s. r. o. 

 tel.: 542 120 183 
 11 700 Kč/měs. 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  DV22 

 Kanceláře, 87 m², tř. G 
 Home4living 

 tel.: 777 873 444 
 12 900 Kč/měs. 

Výběr z webu www.realcity.cz

pronájem kom. prostor

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Více z této rubriky
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV1V
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DOFA
http://www.realcity.cz/rc/DSY6
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DSY7
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DOYM
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV24
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DROI
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/D
http://www.realcity.cz/rc/DV22
http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz.
http://tel:777362492
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:775580072
http://tel:800100446
http://tel:775580071
http://tel:606589561
http://tel:724432145
http://tel:777202928
http://tel:720212303
http://tel:736646769
http://tel:739089834
http://tel:542120168
http://tel:724234738
http://tel:775580071
http://tel:542120239
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:775580071
http://tel:800775577
http://tel:604542422
http://tel:542120183
http://tel:720212303
http://tel:731516417
http://tel:720212303
http://tel:608543616
http://tel:608543616
http://tel:542120239
http://tel:542120183
http://tel:724405366
http://tel:606589561
http://tel:608764166
http://tel:775580071
http://tel:604542422
http://tel:542120183
http://tel:777873444
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   HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 321 od 24. 10. do 6. 11. 2016

ŽIJTE NAD BRNEM
na prestižní adrese Kociánka-Sadová

MOŽNOST PROHLÍDKY PŘEDCHOZÍHO PROJEKTU VILADŮM VENTURA

KVALITNÍ BYDLENÍ S PANORAMATICKÝMI VÝHLEDY NA BRNO

www.rezidenceduo.cz 
+420 724 373 072

http://www.realnovostavby.cz
http://www.rezidenceduo.cz
http://tel:+420724373072
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aktuálně z nové výstavby

Ceny bytů rostou 
novostavby jdou na dračku

Ekonomické oživení doslova spustilo lavinu prodejů nových bytů. Makléři se v podstatě ani nemusí moc snažit a developeři ani 
nestačí masivněji inzerovat. Co se stalo? 

Vyprodáno dříVE nEž postaVEno
teď hovoříme především o Praze, kde jdou nové byty doslo-

va na dračku. a tak není divu, že poptávka po tomto druhu 

zboží začíná dotahovat nabídku. na tom se shodují i samotní 

developeři. jen pro představu - stavební úřady v prvním po-

loletí letošního roku povolily v Praze výstavbu 522 bytů, ale 

za stejné období se prodalo kolem 3 350 novostaveb.

CEny rostou, alE nE úplně ryChlE
Ceny bytů v Praze nerostou zdaleka tak rychle jako např. v pří-

hraničních oblastech. oproti loňskému červenci byty v metro-

poli zdražily jen o 6 %, přesto tady v nominální hodnotě rozdíl 

v ceně dosahuje 300 000 kč. Podobně vzrostly i ceny v Libe-

reckém kraji, kde však meziroční růst dosáhl 24 %. Před čtyřmi 

měsíci ceny bytů překonaly dosavadní sedmileté maximum 

z roku 2009 a od té doby se drží nad touto úrovní.

důVod, proč platíME VíC?
je to v  celku jednoduché vysvětlení. za  všechno mohou 

nízké sazby hypoték a velký převis poptávky nad nabídkou. 

oboje dvoje dohromady posunuje ceny stále vzhůru. je tře-

ba ovšem připomenout, že tempo růstu je v každém kraji jiné. 

Praha rozhodně není to, co vysočina. v meziročním srovnání 

prvních pololetí letošního a loňského roku je největší nárůst 

cen patrný na vysočině a v karlovarském kraji. více než 10% 

růst vykazuje také středočeský, Ústecký, jihomoravský, Pl-

zeňský a Pardubický kraj. na celorepublikové úrovni ceny za-

tím vzrostly o 7,7 % a podobný meziroční nárůst nabídkových 

cen vykazuje také Praha (7,5 %).

dostupnost jE stálE slušná
I přes výše uvedená fakta je dosažitelnost vlastního bydlení 

letos stále ještě lepší, než byla v roce 2009. tehdy na poříze-

ní bytu o průměrné ceně 2,04 mil. kč musely české domác-

nosti vynaložit 5 a ¾ svých čistých ročních příjmů. dnes, díky 

navýšení příjmů, je to navzdory vyšší průměrné ceně (2,14 mil. 

kč) už jen 5,5násobek.

hypotéky spolknou lidEM až 1/3 rozpočtu
Mnohem větší změnu v porovnání s rokem 2009 vykazuje in-

dex dostupnosti bydlení, který vyjadřuje, jak velký díl čistého 

příjmu musí průměrná česká domácnost vynaložit na splátku 

hypotečního úvěru. Při prakticky stejných cenách lidé v roce 

2009 vynaložili na splátku hypotéky více než polovinu své-

ho ročního příjmu. Letos, kdy mzdy rostou a hypotéky jsou 

rekordně levné, hypotéky ukrajují v průměru z měsíčního roz-

počtu českých domácností pouhou 1/3.

jen pro informaci historicky nejlepší dostupnost bydlení 

byla v červnu 2015 (31,9 %), naopak nejhorší v únoru 2009 

(50,3 %). Podle odborníků se v nejbližší době situace mírně 

zhorší. Co tedy bude následovat? je jasné, že ceny nemovi-

tostí nadále porostou a je také poměrně reálné, že v řádech 

následujících let porostou i úrokové sazby.

jak to? I  zdejší trh s  novými byty 

zažívá totiž letos boom. developeři 

ve  třetím letošním čtvrtletí zazna-

menali růst poptávky na nové ma-

ximum od globální ekonomické kri-

ze, stoupl také počet nabízených 

bytů. (zdroj: analýza poradenské 

společnosti bencont Investments.) 

čísla hovoří jasně. za  období 

od  července do  konce září bylo 

v  bratislavě prodáno 1017 bytů 

v  dokončených nebo připravova-

ných novostavbách. to byl nejlepší 

výsledek za třetí kvartál od ekono-

mické krize. developeři nabízeli 

4400 nových bytů, výrazně více 

než v  předchozím období, z  toho 

ale jen desetina byla již dokončena 

a připravena k nastěhování.

BratislaVští dEVElopEři sE 
také radují

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

jiný kraj, jiná náVratnost

I v případě indexu návratnosti 

bydlení jsou velké rozdíly mezi 

jednotlivými regiony. zásadní roli 

přitom hraje cena nemovitostí. 

jednoznačně nejhůře z těchto 

statistik vychází hlavní město, 

kde je sice průměrný příjem 

jednoznačně nejvyšší v čr, ale 

ceny bytů jsou zde neporovnatelně 

vyšší, než je celorepublikový 

průměr. Index návratnosti bydlení 

v metropoli dosahuje hodnoty 

10,55násobku ročního příjmu. nad 

celorepublikovým průměrem je 

ještě jihomoravský kraj v čele 

s brnem a indexem na hodnotě 

6,54násobku ročního příjmu.

http://www.realcity.cz/magazin
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tip specialisty (brno-nový lískovec) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

pozemek o rozloze bezmála 1 300 m2 umožnil vznik 
velkoryse pojatých řadových rodinných domů, je-
jichž výstavba je situována při ulici oldřišky keitho-
vé. Jedná se o  rezidenční soubor 4 moderních tří-
podlažních rD, zapuštěných do terénu, s garážemi 
a  terasami. rodinné domy v  maximální míře využí-
vají potenciál pozemku. Hlavních prostory – obyt-
né místnosti, pokoje i  klidové zóny jsou navrženy 
do  otevřené jižní strany domu a  poskytují tak do-
statek denního slunečního světla, překrásný výhled 
a naprosté soukromí. lokalita a charakter výstavby 
tak splňuje náročné požadavky na moderní, účelové 
ale přitom velkorysé a reprezentativní městské byd-
lení v blízkosti zeleně. 

Městská část brno-nový lískovec se rozprostírá ji-
hozápadně od  historického jádra města brna nad 

řekou svratkou a  těsně sousedí s  městskou částí 
pisárky. původně nezalesněné stráně se sady a vi-
nohrady začaly v minulosti postupně lákat k výstav-
bě rodinných domů a  za  první historickou zmínku 
lze považovat objekt z roku 1894, dům pana anto-
nína Hrazdíra, stolaře z blanska. ten pravý stavební 
ruch však nastal až v roce 1906.

v  současnosti se sestává ze tří rozdílných částí – 
původní nový lískovec, skládající se převážně 
z  rodinných domů, panelové sídliště nový lísko-
vec a  panelové sídliště kamenný vrch. Má přes 
10  500 obyvatel a  nabízí veškerou občanskou 
vybavenost. Je tedy ideální volbou pro rodinné 
bydlení v  dosahu centra města, s  kompletní infra-
strukturou a  v  blízkosti zeleně. samozřejmostí je 
zdravotní péče, vzdělávání, kultura a  sport. Jako 
jedna z  mála městských částí se může pochlubit 
přírodní rezervací kamenný vrch, která se rozkládá 
přibližně na 15 hektarech v nadmořské výšce okolo 
360 m. nový lískovec nabízí výbornou dopravní do-
stupnost, která je zabezpečena pravidelnými spoji 
městské hromadné dopravy s  návazností na  další 
dopravní uzly i dálniční přivaděče. 

V  návaznosti na  naše předchozí a  úspěš-

ně realizované developerské projekty jsme 

si vybrali severní část městské části Nový 

Lískovec, resp. pozemek, které díky svému 

výrazně tvarovanému terénu se sklonem k ji-

hovýchodu, nabízí o to atraktivnější místo pro 

výstavbu městského bydlení rodinného typu 

s panoramatickým výhledem na Brno.

Petr Šťastný
projektový manažer

více o  této rezidenci ale i  připravovaných a  dříve  
realizovaných projektech naleznete na  stránkách 
naší společnosti www.inex-brno.cz.

inex, spol. s r.o. 
Jundrovská 43
624 00  brno

tel.: +420 541 224 444 
       +420 774 111 662

info@inex-brno.cz 
www.inex-brno.cz

BYDLENÍ V PŘÍRODĚ – rezidence Brno, Nový Lískovec

Moderní a velkorysé rodinné domy v atraktivní městské lokalitě

Dispozice 4+kk s obytnou plochou 144 m2 + balkon, terasa, garáž

Nadčasová architektura, jižní orientace, prosluněné interiéry

Panoramatické výhledy na město a dostatek soukromí

T: 541 244 444, 774 111 662 www.inex-brno.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.inex-brno.cz.
http://www.inex-brno.cz
http://www.inex-brno.cz
http://tel:+420541224444
http://tel:+420774111662
http://tel:541244444
http://tel:774111662
http://mailto:info@inex-brno.cz


25

Veškeré bytové jednotky 1+kk až 4+kk jsou dosta-
tečně prosluněny s  již zmíněnými nádhernými vý-
hledy. Při vytváření architektonického řešení navr-
hovaného bytového domu, a to především zvolené 
kompozice tvarového řešení, byl hlavním vodítkem 
tvar stavební parcely, který vymezil půdorysnou 
stopu domu. Na  nejfrekventovanější fasádě domu 
z  pohledu chodce je dominantním prvek prolamo-
vaná fasáda ve vertikálním směru, dle tvaru pozem-
ku. Jednotlivé ustupující hmoty jsou dále dotvářeny 
okenními otvory, balkony a lodžiemi. Poslední pod-
laží je ustupující. Výška domu byla citlivě zvolena 
vůči okolní zástavbě, kdy byly dodržené přípustné 
vzájemné odstupy pro zachování intimity a splnění 
normativ. Bytový dům nabízí kromě originálního ar-
chitektonického řešení také výborné dopravní spo-
jení nejen osobním automobilem, ale také pomocí 

MHD. Autobusem či trolejbusem ze zastávky Raiso-
va, dostupné za necelých 5 minut od domu, je mož-
no se dopravit na Mendlovo náměstí či nedalekého 
Obchodního centra Campus Square. 

Firma Černohorská developerská s. r. o. se věnuje 
rozvoji občanské výstavby formou investic do  po-
zemků, nákupem nemovitostí, realitní činností i sa-
motnou výstavbou rodinných domů a  bytů. Použi-
tím prvotřídních materiálů se realizované objekty 
vyznačují nadstandardní kvalitou. Realizací pro-
jektu Bytový dům Zoubkova společnost navazuje 
na dlouholetou činnost v oblasti občanské i průmy-
slové výstavby. V okolí Brna firma realizovala např. 
výstavbu 20 rodinných domů v Moravanech - pro-
jekt: V Jámách etapa 1, 2 ul. K Hájku nebo výstavbu 
rodinných domů v Opatovicích u Rajhradu. 

Bytový dům na ulici Zoubkova v Novém Lís-

kovci byl navržen v klidné zalesněné lokalitě 

v  sousedství Lesoparku městské části Nový 

Lískovec s  nádherným výhledem na  domi-

nanty města Brna, a  to především na  hrad 

Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla na Pe-

trově. V bytovém domě je navrženo 14 bytů 

v nadstandardním provedení.

ČerNohorská 
deVeLoPerská s. r. o. 
Příkop 4 
602 00  Brno
Česká republika

tel.: +420 602 713 322

obchod@brnodevelop.cz
www.brnodevelop.cz

Bc. Eva Kollerová
marketingová ředitelka

Bytový dům na ulici Zoubkova v Novém Lískovci

tip SPeCiALiSty (BRNO-NOVý LíSKOVeC) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

ČERNOHORSKÁ DEVELOPERSKÁ s. r. o.

+420 602 713 322 | obchod@brnodevelop.cz

www.brnodevelop.cz

Bytový dům

DOKONČENÍ 04/2017

POSLEDNÍ 4 VOLNÉ BYTY

ZOUBKOVA

NOMINOVANÝ 
PROJEKT2016

http://www.brnodevelop.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.brnodevelop.cz
http://tel:+420602713322
http://tel:+420602713322
http://mailto:obchod@brnodevelop.cz
http://mailto:obchod@brnodevelop.cz
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noVostaVBy a projekty

•  FIREMNÍ ZÁZEMÍ V BRNĚ
•  PŘÍLEŽITOSTNÉ BYDLENÍ
•  BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ
•  PLOCHA OD 125 m2

www.byty-houbalova.cz

BRNO - LÍŠEŇ 603 333 999

KANCELÁŘ + ATELIÉR 

http://www.byty-houbalova.cz
http://tel:603333999


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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www.kaunicuvdvur.czSKR Living, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Začátkem září tohoto roku byla zahájena výstavba unikátního bytového kom-
plexu KAUNICŮV DVŮR, který se svojí výjimečností a také lokalitou řadí mezi 
nejprestižnější a  nejkrásnější developerské projekty v  ČR. „Kaunicův dvůr“ je 
situován v jedné z nejmalebnějších lokalit, pojící  slavnou napoleonskou historii 
na  Moravě, v  těsné blízkosti Slavkovského zámku a  navíc v  místě původního 
dvora z 18. století.  „Kaunicův dvůr“ citlivě kloubí historické kořeny města s mo-
derní architekturou a harmonicky zapadá do svého okolí. Díky citlivé práci archi-
tektů vznikne ojedinělý soubor nižších, dvoupodlažních budov rozmanitých tva-
rů, které nabízejí široké možnosti zajímavých dispozičních řešení. Projekt nabízí 
78 bytů s  dispozicí od  1+kk – 4+kk s  možností variability dle nároků nových 
obyvatel. Vnitřní část komplexu nabídne uzavřenou relaxační zónu, navrženou 
jako velkoryse řešený park s lavičkami, dětským koutkem a jezírkem uprostřed. 
Většina bytů disponuje zahrádkou s terasou nebo prostorným balkonem / lo-
džii. V rámci tohoto projektu bude vybudován parkovací dům, ale i několik okol-
ních parkovacích míst, která vzniknou po obvodu komplexu. Samotná lokalita 
poskytuje vynikající občanskou vybavenost tj. školy, školky, polikliniku, pobočky 
několika bank i  pojišťoven, finanční úřad, úřad s  rozšířenou působností, řadu 
obchodů a restaurací, ale i výbornou dopravní návaznost a dostupnost do Brna 
i Vyškova. Kromě toho nabízí široké spektrum sportovního a rekreačního vyžití. 
Navštívit můžete např. koupaliště, areál golfového hřiště, tenisové kurty, fot-

balový stadion včetně husté sítě cyklotras a naučných stezek. Slavkov se tak 
stává vyhledávaným cílem pro ty, kteří touží po komfortním bydlení s dostat-
kem soukromí a klidu v blízkosti Brna. KAUNICŮV DVŮR reprezentuje moderní 
typ bydlení určené jak pro jednotlivce, rodiny s dětmi ale i  seniory a uspokojí 
vysoké nároky na komfort, občanské služby a pohodlí nových obyvatel. Více in-
formací a konkrétní nabídku bytů naleznete na www.kaunicuvdvur.cz.

Kaunicův dvůr je v mnoha směrech ojedinělý developerský projekt, který 
na českém realitním trhu nenachází přímou konkurenci. Díky tomu nabízí 
kupujícímu nadstandardní nabídku a výrazně se tak odlišuje od ostatních 
developerských projektů. Ve srovnání s ostatními projekty např. i výhod-
nou kupní cenou. V  kupní ceně každého bytu je již zahrnuto garážové 
stání, sklepní kóje a moderní kuchyňská linka včetně vestavných spo-
třebičů. POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI BEZ NUTNOSTI DALŠÍCH INVESTIC!

Využijte proto ojedinělou příležitost k  pořízení bydlení v  nádherném 
a neopakovatelném projektu, který je spojen se slavnou historií. Zaby-
dlete se hned a bez starostí…

+420 777 457 075
docekal@natmal.cz

Ivo Dočekal
manažer projektu

http://www.realnovostavby.cz
http://www.kaunicuvdvur.cz
http://www.kaunicuvdvur.cz.
http://mailto:docekal@natmal.cz
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I I

    B 96 kWh (m2.rok)

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

3.750.000 Kc¡
na klíč

HORSKÉ APARTMÁNY
JESENÍKY - PETŘÍKOV 

603 333 999www.apartmany-petrikov.cz ✆

CENA PODKROVNÍHO 
APARTMÁNU 2+KK VČETNĚ PS 

1 688 000,- Kč vč. DPH

AKTIVNÍ ODPOČINEK 
PODZIMNÍ PROCHÁZKY
ZIMNÍ LYŽOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 
VE VLASTNÍM APARTMÁNU

http://www.apartmany-petrikov.cz
http://tel:777699754
http://tel:603333999
http://mailto:karvajmarek@gmail.com


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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POD CHVALOVKOU – NOVÉ BYDLENÍ V PŘÍRODĚ, KOUSEK OD PŘEHRADY
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAMECHY – VAŠE IDEÁLNÍ BYDLENÍ V BRNĚ
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

http://www.realnovostavby.cz
http://www.pod-chvalovkou.cz
http://www.reko.cz
http://www.byty-kamechy.cz
http://tel:+420545428120
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PRODEJ NOVÝCH DOK CH BY
BRN

70 % bytů prodáno

2    BYTY 2+KK A 3+KK  BALKONY A TERAS 67 M   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenixresort.cz

 

 

  

12 bytových jednotek 2+kk a 3+kk s parkováním

poslední 3 byty

u Lužáneckého parku

Lofty Brno - Staňkova www.lofty-brno.cz

MIG s.r.o.  |  mig@mig.cz  |  www.mig.cz  |  IBC, Příkop 4, Brno  |  volejte zdarma   800 644 644

Informace před veřejnou inzercí a bonusy získává díky našemu newsletteru 18 000 klientů.   www.mig.cz/newsletter

Inzerce MIG do RC_200x131mm_20_9_.indd   1 20.9.2016   18:52:57

Moderní bytový komplex se souběžně budovanou občanskou vybaveností 

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE

Brněnská pole Invest, s.r.o. – Výstavba a prodej bytů
Klientské centrum: Brněnská Pole 1808/1, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 328; 603 244 470, e-mail: Info@brnenskapole.cz
www.brnenskapole.cz

Třída energetické náročnosti B – velmi úsporná
Měrná spotřeba energie [kWh/(m2/rok] - 81

Byty 4+kk 119 m2, 5NP s terasou

http://www.fenixresort.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.mig.cz
http://www.mig.cz/newsletter
http://www.brnenskapole.cz
http://tel:800644644
http://tel:544228328
http://tel:603244470
http://mailto:mig@mig.cz
http://mailto:Info@brnenskapole.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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Energetická třída C

PRODEJ ZAHÁJEN

  68 bytů v osobním 
vlastnictví 

  dispozice 1+kk a 2 +kk
  každý byt s balkonem
  venkovní park. stání
  ideální startovací byty 

či investice
  kompletní občanská 

vybavenost v okolí

   předpokládaný termín 
dokončení léto /2017 

   zvýhodněné sazby 
hypoték od ČS

   NEPLATÍTE PROVIZI

T: 702 094 777
www.bozetechova.cz

BYTOVÝ DŮM BRNO – KRÁLOVO POLE

Rezidence Střelice u BRna

Moderní rodinné domy k nastěhování
Dispozice 5+kk s garáží, terasou a zahradou

Nízkoenergetické domy - třída B
5 km do Brna, v těsné blízkosti lesa

Možnost klientských změn při výběru povrchů
Poslední 2 volné domy v nabídce

Samostatně stojící RD 4+kk s garáží, jižní orientace, ZP 130 m2, obytná plocha cca 105 m2.

Velkorysé pozemky cca 680 m2, nízkoenergetické domy – třída B

Lokalita vhodná k bydlení nejen pro mladé rodiny, zejména svou blízkostí MŠ a ZŠ,  
ale také pro ty, kteří si chtějí užívat čistého vzduchu, výhledu a klidu k odpočinku.

Obec disponuje veškerou občanskou vybaveností. Její vzdálenost od měst:  
Oslavany (2 Km), Ivančice s nákupními centry (6 km).

nová veS, okR BRno - venkov
Mgr. Karel Vágner

makléř master

+420 777 604 591 
karel.vagner@century21.cz

www.century21.cz

3 990 000 Kč

http://www.bozetechova.cz
http://www.century21.cz
http://tel:702094777
http://tel:+420777604591
http://mailto:karel.vagner@century21.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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noVostaVBy a projekty

Katastrální území Zábrdovice má vý-

alfa

-  77 bytů s dispozicí 1+kk a 2+kk
-  53 krytých parkovacích míst

-  balkony, terasy, sklepní kóje
-  dokončení výstavby 5/2018

Lidická 77, 
602 00 Brno

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Neplatíte
provizi

VÝSTAVBA 
ZAHÁJENA

http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099


reality@embra.cz
+420 724 407 969

www.jablonovysad.cz

Moravany u Brna
RODINNÉ DOMY

NOVÉ BYTY

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS DVA VZOROVÉ
BYTY

A DOMY

byty do osobního vlastnictví, družstevní bydlení

dispozice 1kk až 4kk v domě s výtahem

RD - dispozice 5kk + šatna

http://www.jablonovysad.cz
http://tel:+420724407969
http://mailto:reality@embra.cz


+420 775 559 414
reality@allrisk.cz    •    www.allriskreality.cz

Prodáme i Vaši nemovitost…
rychle, spolehlivě, bez rizika.

Brno – Komárovská 263/20a, Palackého třída 1785/98
Třebíč – Komenského nám. 291  •  Český Krumlov – Urbinská 183 více na www.allriskreality.cz

 provede Vás 
celým obchodem

 připraví nemovitost 
k prezentaci

 zajistí přepis energií 
po převodu 
nemovitosti

 zajistí přepis energií 

Zajistíme:

 nejvhodnější 
variantu úvěru 

(hypotéka, stavební 
spoření, refinancování)

 pojištění nemovitostí, 
osob i majetku

 

 stovky 
telefonátů 

realitních kanceláří

 nekonečné 
obíhání úřadů

 množství podvodníků

 ztráta času 
a soukromí

 vypracování 
smluvní dokumentace

 advokátní úschova 
peněz a listin

 vklady do katastru 
nemovitostí

Vypracujeme:

 daňové přiznání 
pro daň z nabytí 

nemovitosti

 odhlášení/přihlášení 
k roční dani 

z nemovitosti

 pojištění nemovitostí,  pojištění nemovitostí, 
osob i majetku

 vklady do katastru 
nemovitostí

 odhlášení/přihlášení  odhlášení/přihlášení 

z nemovitosti

 množství podvodníků množství podvodníků

 ztráta času 
a soukromí

Osobní
makléř

Finanční
servis

Rizika prodeje
bez RK

VOLEJTE 
775 559 414

Servis advokátní 
kanceláře

Daňový
servis
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http://www.allriskreality.cz
http://www.allriskreality.cz
http://tel:775559414
http://mailto:reality@allrisk.cz



